Додаток 1
до Правил ринку «на добу наперед»
та внутрішньодобового ринку
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку
№ ___________ м. Київ ___ _____________ 20__ року
Публічне акціонерне товариство «Оператор ринку» (далі – ОР), що діє на
підставі ліцензії на провадження господарської діяльності зі здійснення
функцій ОР від _________ № ______, має статус платника податку на
прибуток на загальних умовах, в особі
______________________________________________________________,
який діє на підставі
______________________________________________________________,
з однієї сторони, і
______________________________________________________________
(далі – Учасник), що діє на підставі ліцензії на провадження господарської
діяльності з _______________________________________ від _______
№_____, є дійсним учасником ринку електричної енергії ID №_________, має
статус платника податку на прибуток на загальних умовах, в особі
_____________________________________________________________,
який діє на підставі
___________________________________________________________, з
другої сторони, що спільно іменуються Сторонами, уклали цей договір (далі
– Договір) про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. ОР забезпечує функціонування ринку «на добу наперед» (далі – РДН)
та внутрішньодобового ринку (далі – ВДР), створює організаційні,
технологічні, інформаційні та інші умови для здійснення регулярних торгів за
Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку (далі –
Правила РДН/ВДР), укладання і виконання договорів про купівлю-продаж
електричної енергії на РДН/ВДР та розрахунків за ними, а Учасник
використовує такі умови з метою участі у торгах, купівлі-продажу
електричної енергії та врегулювання відповідних фінансових зобов’язань
згідно з Правилами РДН/ВДР.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. ОР зобов’язаний:
1) виконувати свої функції, визначені Правилами РДН/ВДР;
2) зареєструвати Учасника у реєстрі учасників РДН/ВДР та повідомити
йому відповідні реєстраційні дані, у порядку та строки, визначені Правилами
РДН/ВДР;

3) у разі виконання Учасником умов підпункту 2.1 пункту 2 цього
Договору укласти з ним договір про купівлю-продаж електричної енергії на
РДН та/або договір про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР;
4) щоденно організовувати та проводити торги електричною енергією
відповідно до вимог Правил РДН/ВДР;
5) проводити розрахунки за куплену/продану на торгах РДН та/або
торгах ВДР електричну енергію у порядку та строки, визначені Правилами
РДН/ВДР;
6) надати Учаснику Правила РДН/ВДР, інші документи, що
регламентують роботу РДН/ВДР та взаємодію Учасника з ОР, та вчасно
інформувати про всі зміни і доповнення до них;
7) інформувати Учасника щодо функціонування РДН і ВДР, зокрема,
щодо організації та проведення торгів;
8) надавати Учаснику інформацію, необхідну для виконання ним функцій
на ринку електричної енергії, в обсягах та у порядку, визначених Правилами
РДН/ВДР, Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які
регулюють функціонування ринку електричної енергії;
9) зберігати конфіденційність інформації, отриманої від Учасника, та
інформації стосовно своєї діяльності, розкриття якої може надавати
комерційні переваги будь-якому з учасників ринку електричної енергії.
2.2. ОР має право:
1) запитувати та отримувати від Учасника інформацію, визначену
Правилами РДН/ВДР, Правилами ринку та іншими нормативно-правовими
актами, які забезпечують функціонування ринку електричної енергії;
2) отримувати від Учасника плату за свої послуги, що надаються
відповідно до Правил РДН/ВДР та Договору;
3) зупинити на визначений строк або припинити участь у РДН/ВДР
Учасника за умов, визначених Правилами РДН/ВДР та цим Договором.
2.3. Учасник зобов’язаний:
1) дотримуватися вимог чинного законодавства України, виконувати
Правила РДН/ВДР, Правила поведінки на РДН/ВДР, умови договорів, що
укладатимуться на РДН/ВДР, Правила ринку та інші нормативно-правові
акти, які регулюють функціонування ринку електричної енергії;
2) відкрити рахунок Ескроу в уповноваженому банку, визначеному ОР;
3) виконати встановлені ОР умови технічного доступу до програмного
забезпечення ОР;
4) визначити осіб, відповідальних за здійснення операцій на РДН/ВДР,
та забезпечити отримання цими особами в ОР персонального доступу до
програмного забезпечення ОР;

5) укласти з ОР договір про купівлю-продаж електричної енергії на РДН
та/або договір про купівлю-продаж електричної енергії на ВДР;
6) брати до відома і дотримуватися всіх повідомлень, що надаватимуться
йому ОР;
7) надавати ОР інформацію, необхідну для виконання ним своїх функцій
на ринку електричної енергії, в обсягах, визначених Правилами РДН/ВДР,
Правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють
функціонування ринку електричної енергії;
8) оплачувати послуги ОР у встановлені цим Договором строки;
9) забезпечувати конфіденційність інформації, що надається ними ОР в
заявках для участі у торгах РДН/ВДР, та іншої інформації, розкриття якої
може вплинути на (спотворити) результати торгів;
10) у разі зміни даних, що надавалися Учасником ОР для укладення
цього Договору, якомога раніше, коли це стало відомо, але не пізніше 10 днів
після того як документи набрали чинності, надати ОР оновлену інформацію з
необхідним підтвердженням.
2.4. Учасник має право:
1) брати участь у торгах, що організовуються ОР на умовах, визначених
Правилами РДН/ВДР;
2) доступу до програмного забезпечення ОР в частині формування та
надання заявок на торги, обміну повідомленнями з ОР та відстеження
результатів торгів, що його стосуються;
3) запитувати та отримувати від ОР інформацію щодо функціонування
РДН та ВДР, умов участі та проведення торгів на РДН та ВДР, а також
інформацію, необхідну для виконання своїх функцій на ринку електричної
енергії, в обсягах та у порядку, визначених Правилами РДН/ВДР, Правилами
ринку та іншими нормативно-правовими актами, які регулюють
функціонування ринку електричної енергії;
4) отримувати в повному обсязі кошти за продану на РДН та/або ВДР
електричну енергію у порядку та строки, визначені Правилами РДН/ВДР.
3. Порядок і терміни оплати послуг ОР
3.1. Оплата послуг ОР, що надаються за цим Договором і пов’язані із
провадженням діяльності з організації купівлі-продажу електричної енергії
на ринку електричної енергії, складається з фіксованого платежу за участь у
РДН/ВДР та платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР.
3.2. ОР розраховує розміри фіксованого платежу за участь у РДН/ВДР та
тарифу на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР відповідно до
Правил РДН/ВДР та повинен оприлюднити їх на веб-сайті ОР не пізніше 30
днів до введення в дію.

3.3. Фіксований платіж за участь у РДН/ВДР стягується щомісяця
авансом. ОР надає Учаснику рахунки на сплату фіксованого платежу за
участь у РДН/ВДР за календарний місяць першого числа відповідного
місяця.
3.4. Платіж за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР
стягується подекадно за результатами проведених у відповідну декаду
календарного місяця торгів РДН/торгів ВДР. ОР надає Учаснику рахунок на
сплату платежу за здійснення операцій купівлі-продажу на РДН/ВДР 11
числа, 21 числа та в останній день місяця.
3.5. Учасник повинен оплатити рахунки, що надаються ОР відповідно до
пунктів 3.3 та 3.4, протягом 3 робочих днів з дати їх отримання.
3.6. У разі зупинення участі у РДН Учасника за його заявою ОР за час дії
такого зупинення не нараховує Учаснику оплату послуг ОР.
4. Відповідальність
4.1. Сторони несуть взаємну відповідальність згідно з чинним
законодавством України та Правилами РДН/ВДР і здійснюють усі необхідні
заходи для належного виконання своїх зобов’язань згідно з цим Договором.
4.2. У разі прострочення Учасником оплати послуг ОР більше ніж на
календарний місяць ОР має право зупинити його участь у РДН і ВДР у
порядку, встановленому Правилами РДН/ВДР.
5. Конфіденційність
5.1. ОР та Учасник зобов’язуються дотримуватися загального принципу
збереження
конфіденційності
даних,
якими
вони
обмінюються.
Розголошенню третім особам без попереднього письмового дозволу іншої
сторони, крім випадків, зазначених у пунктах 7.7 та 7.8 розділу I Правил
РДН/ВДР, не підлягає інформація, отримана у зв’язку з виконанням
обов’язків, визначених Правилами РДН/ВДР, Правилами ринку та іншими
нормативно-правовими актами, які регулюють функціонування ринку
електричної енергії, що позначена як конфіденційна.
5.2. У разі розірвання Договору вимога щодо збереження
конфіденційності інформації, визначена положенням пункту 5.1 цього
Договору, залишається в силі протягом 5 років.
6. Форс-мажорні обставини
6.1. Під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)
розуміються обставини, що будуть визнані такими згідно з документом,
виданим Торгово-промисловою палатою України.
6.2.
У
випадку
виникнення
форс-мажорних
обставин,
що
унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань, Сторони
звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання)
своїх зобов’язань на час дії зазначених обставин.

6.3. Єдиним належним та достатнім документом, що підтверджує
настання форс-мажорних обставин як підстави для звільнення від
відповідальності за невиконання (неналежного виконання) зобов’язань за
цим Договором, є підтверджуючий документ Торгово-промислової палати
України.
6.4. Сторона, для якої склалася неможливість виконання зобов’язань за
цим Договором через обставини непереборної сили, зобов’язана не пізніше 1
робочого дня з дати настання таких обставин письмово (шляхом
направлення рекомендованого листа) інформувати іншу Сторону про
настання форс-мажорних обставин та про їх наслідки.
Такий же порядок застосовується Сторонами щодо повідомлення про
припинення дії обставин непереборної сили та їх наслідків.
6.5. Неповідомлення однієї із Сторін про настання обставин
непереборної сили або припинення їх дії веде до втрати права цієї Сторони
посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від
відповідальності за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за
Договором.
7. Вирішення суперечок
7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов цього
Договору чи у зв’язку з ним, мають вирішуватись, по можливості, шляхом
переговорів між Сторонами у порядку, визначеному Правилами РДН/ВДР.
7.2. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені
шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг (Регулятором), або судом відповідно до чинного законодавства.
8. Термін дії Договору
8.1. Договір набирає чинності з ____________.
8.2. Термін дії Договору необмежений.
8.3. Договір може бути розірвано в разі письмового повідомлення про це
однією Стороною іншої Сторони за 20 календарних днів до дати розірвання
цього Договору.
8.4. Дія цього Договору може бути зупинена або припинена відповідно
до умов глави 4 розділу ІІ Правил РДН/ВДР.
9. Інші умови
9.1. Сторони підтверджують, що ознайомлені з умовами Правил РДН/ВДР
та згодні їх виконувати.
9.2. Права та обов’язки, що виникають за цим Договором в однієї із
Сторін, не можуть бути передані третій стороні.

9.3. Сторона не несе відповідальності по зобов’язаннях іншої Сторони

ОР

цього Договору перед третіми особами, або за збитки, які можуть бути
заподіяні іншою Стороною третій особі.
9.4. У разі змін чинного законодавства України або Правил РДН/ВДР
Сторони вносять необхідні зміни до цього Договору для усунення протиріч.
9.5. Взаємовідносини Сторін, неврегульовані цим Договором,
регулюються чинним законодавством України.
9.6. Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному примірнику кожній із Сторін.
10. Юридичні реквізити та підписи Сторін
Учасник

місцезнаходження та поштова

місцезнаходження та поштова

адреса:______________________

адреса: ______________________

п/р № _______________________

п/р № _______________________

у ___________________________

у ___________________________

МФО ________________________

МФО ________________________

ЄДРПОУ _____________________

ЄДРПОУ _____________________

телефон: _____________________

телефон: _____________________

факс: ________________________

факс: ________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

(посада)

(посада)

________________/___________/
(підпис)

М.П.

(П.І.Б)

_________________/___________/
(підпис)

М.П.

(П.І.Б)

