Додаток 1
до Правил ринку
Типовий договір про врегулювання небалансів електричної енергії
м. ___________ «___» ____________ 20_ _ року
ДП «НЕК «Укренерго» в якості оператора системи передачі (далі - ОСП) в
особі __________________, який діє на підставі _________________ та
ліцензії _________________ від __________ № _________, енергетичний
ідентифікаційний код (EIC) № ____, та учасник ринку в особі
____________________, який надав ОСП заяву про укладення договору
про врегулювання небалансів електричної енергії, за формою, що визначена
додатком 1 Правил ринку (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про
таке.
1. Предмет
1.1. Усі учасники ринку, крім споживачів, які купують електричну енергію
за договором постачання електричної енергії споживачу, несуть
відповідальність за свої небаланси електричної енергії.
1.2. З метою врегулювання небалансів електричної енергії з ОСП учасник
ринку має стати стороною, відповідальною за баланс (далі - СВБ), або
передати свою відповідальність іншій СВБ шляхом входження до її
балансуючої групи. Електропостачальники є СВБ своїх споживачів. Учасники
ринку, що також є СВБ, зобов’язані нести фінансову відповідальність за
небаланси електричної енергії своїх балансуючих груп перед ОСП.
1.3. Купівля-продаж електричної енергії з метою врегулювання
небалансів електричної енергії учасника ринку здійснюється між СВБ та ОСП
за договором про врегулювання небалансів електричної енергії.
1.4. ОСП врегульовує небаланси електричної енергії із СВБ у порядку,
визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та
Правилами ринку.
1.5. Врегулюванням небалансів електричної енергії є вчинення учасником
ринку, що також є СВБ, правочинів щодо купівлі-продажу електричної
енергії з ОСП в обсягах небалансів електричної енергії за цінами небалансів
електричної енергії, визначеними відповідно до Правил ринку.
2. Обсяг, ціна та вартість
2.1. Вартість небалансів електричної енергії учасника ринку
розраховується ОСП (в якості АР) для кожного розрахункового періоду
доби залежно від обсягу небалансів електричної енергії цього учасника

ринку та цін небалансів електричної енергії, визначених відповідно до
Правил ринку.
2.2. Порядок розрахунку обсягів, ціни та вартості небалансів електричної
енергії визначається Правилами ринку.
2.3. Під час визначення обсягів небалансів електричної енергії Правила
ринку визначають порядок урахування обсягів електричної енергії,
відпущеної та/або спожитої постачальником допоміжних послуг у разі
фактичного надання допоміжних послуг.
3. Права та обов’язки Сторін
3.1. При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору
Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та
законодавства України.
3.2. ОСП має право:
1) використовувати та розповсюджувати будь-яку розрахункову
інформацію, викладену в Правилах ринку, включаючи оприлюднення
інформації про ринковий огляд, що пов’язаний із розрахунком за баланс, на
своїй веб-сторінці та на електронній платформі.
3.3. ОСП зобов’язаний:
1) виконувати обрахунки за небаланси електричної енергії та пов’язані з
ними розрахунки відповідно до цього Договору та додатків до нього;
2) підтримувати нейтралітет та дотримуватися звичайних ділових
практик у будь-якій взаємодії з учасником ринку;
3) подати інформацію про розрахунки учаснику ринку згідно з
Правилами ринку;
4) повідомляти результати розрахунків небалансу електричної енергії
відповідно до Правил ринку;
5) виставляти рахунки та погашати обчислені суми відповідно до
процедур та графіків, визначених у Правилах ринку;
6) гарантувати, що отримана інформація розглядається конфіденційно,
якщо інше не узгоджено або якщо розголошення інформації вимагається
відповідно до чинного законодавства, судового наказу чи будь-якого
регуляторний державного органу;
7) вести реєстр компаній, які діють як відповідальні за баланси.
3.4. Учасник ринку має право:
1) на доступ до власної інформації про розрахунки, що надає ОСП.
Учасник ринку повинен перевірити інформацію про розрахунки та вжити
необхідних заходів для виправлення будь-яких можливих недоліків або
невідповідностей відповідно до Правил ринку.
3.5. Учасник ринку зобов’язаний:

1) нести відповідальність за фінансове врегулювання ОСП з небалансу
електричної енергії, активізованих резервів та зборів, пов’язаних з його та
його балансуючої групи обов’язком балансу;
2) дотримуватися правил та інструкцій, викладених у Правилах ринку, і
постійно повідомляти ОСП інформацію про свої розрахунки відповідно до
процедур та графіків, визначених у Правилах ринку, з метою ефективного та
своєчасного врегулювання небалансу електричної енергії учасника ринку зі
сторони ОСП;
3) нести повну відповідальність за зобов’язання щодо балансу, пов’язані
з постачанням електричної енергії та виведенням будь-яких учасників ринку
в межах своєї вимоги щодо балансу;
4) гарантувати, що будь-які учасники ринку, що входять до його
балансуючої групи, у межах своїх зобов’язань щодо балансу знають і
дотримуються правил і інструкцій, що містяться у Правилах ринку, тією
мірою, якою ці правила та інструкції застосовуються до таких учасників
ринку;
5) надати ОСП інформацію про структуру, включаючи контактну
інформацію учасника ринку, та зберігати інформацію відповідно до Правил
ринку. Учасник ринку дає свою згоду на те, що ОСП має право
використовувати та публікувати інформацію про структуру, необхідну іншим
учасникам ринку на ринку електроенергії;
6) своєчасно надавати ОСП необхідні кошти для забезпечення
належного погашення платежів ОСП, пов’язаних з цим Договором,
відповідно до Правил ринку.
4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність одна перед одною за шкоду,
заподіяну недбальством або навмисно.
4.2. Збитки не підлягають сплаті внаслідок непрямого збитку, втрати
прибутку, скорочення виробництва, перешкоди на шляху виконання
зобов’язань перед третіми сторонами або нереалізованої вигоди від
договорів, якщо така шкода не є наслідком грубої недбалості або навмисним
наміром.
5. Порядок розрахунків
5.1. Виставлення рахунків та здійснення платежів у рамках
розрахункових сум здійснюються відповідно до процедур та графіків,
зазначених Правилами ринку.
5.2. Учасник ринку повинен мати розрахунковий рахунок у
уповноваженому банку (далі - розрахунковий рахунок). Учасник ринку має
надати ОСП право на розпорядження коштами на розрахунковому рахунку
відповідно до умов, визначених Правилами ринку. Учасник ринку має

укласти будь-які необхідні угоди з його розрахунковим банком для
здійснення платежів у відповідності до процедур та графіків, зазначених
Правилами ринку.
5.3. ОСП має право в будь-який час отримувати актуальну інформацію
про залишок та операції на розрахунковому рахунку СВБ.
5.4. Усі розрахункові виплати з дисбалансом здійснюються з загальними
витратами, тобто платник несе відповідальність за плату, що стягується
банком платника, а одержувач платежу несе відповідальність за плату, що
стягується банком одержувача. Як правило, одержувач платежу отримує
суму платежу з комісіями за обслуговування його банку.
5.5. Учасник ринку несе відповідальність за всі збори, що стягуються
його розрахунковим банком, зокрема за комісії за обслуговування
розрахункового рахунку, комісії за виконання вихідних платежів ОСП, що
ініційовані ОСП або учасником ринку, комісії за отримання вхідних платежів
від ОСП, комісії за звітність про балансову інформацію, надану ОСП.
6. Фінансова гарантія
6.1. Якщо це передбачено Правилами ринку, учасник ринку в якості
забезпечення виконання своїх зобов’язань за цим Договором надає
фінансову гарантію ОСП у порядку та терміни, передбачені Правилами
ринку. ОСП використовує фінансову гарантію для пом’якшення
розрахункового ризику та, таким чином, має право забезпечити виконання
наданих умов по фінансовій гарантії відповідно до умов фінансової гарантії,
зазначених у Правилах ринку. Умови фінансової гарантії, зокрема,
встановлюють визначення, розміщення, контроль та повернення фінансової
гарантії.
7. Форс-мажор
7.1. Якщо внаслідок дії форс-мажорних обставин (техногенного,
природного, соціально-політичного, військового характеру, обставин
юридичного форс-мажору (дія/рішення органів державної влади, органів,
установ, що містять заборону або обмеження з питань, які мають
безпосереднє
відношення
до
виконання
цього
Договору))
унеможливлюється виконання будь-якою Стороною зобов’язань за цим
Договором, така Сторона повинна повідомити у письмовій формі про це іншу
Сторону протягом ___ днів з моменту виникнення таких обставин.
7.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про
неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань
позбавляє таку Сторону права посилатися на будь-яку вказану обставину як
на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
7.3. У разі дії форс-мажорних обставин більше ____ календарних днів
Сторони вправі в установленому порядку розірвати цей Договір.

7.4. Наявність форс-мажорних обставин підтверджується відповідною
довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України.
8. Врегулювання спорів
8.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов
цього Договору чи у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. Якщо
суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони
підлягають вирішенню в судовому порядку.
9. Конфіденційність
9.1. Сторони погоджуються підтримувати конфіденційність будь-якої
інформації, що стосується обох Сторін і яку було визнано конфіденційною.
Обидві Сторони зобов’язані старанно зберігати конфіденційну інформацію.
Конфіденційні зобов’язання продовжуються після закінчення дії цього
Договору до тих пір, поки конфіденційна інформація має значення для
Сторін.
9.2. Зобов’язання щодо конфіденційної інформації залишаються чинними
щонайбільше 10 років, якщо інше не погоджено в письмовій формі
Сторонами або не передбачено чинним законодавством.
9.3. Зобов’язання щодо конфіденційної інформації не перешкоджають
Сторонам передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна
зі Сторін зобов’язана зробити це відповідно до чинного законодавства.
10. Строк договору
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту надання учасником ринку
заяви про укладення договору про врегулювання небалансів електричної
енергії (далі - заява про укладення договору) (додаток ___ до Правил
ринку) і є чинним до 31 грудня поточного року включно, у якому була надана
заява про укладення договору. Заява про укладення договору реєструється
ОСП. Витяг з реєстру ОСП надає учаснику ринку.
10.2. Якщо жодна зі Сторін не звернулася до іншої Сторони у строк не
менше ніж за 1 місяць до закінчення цього Договору з ініціативою щодо його
розірвання, то цей Договір вважається продовженим на наступний
календарний рік на тих же умовах.
10.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін за ініціативи
будь-якої із Сторін. При цьому письмове повідомлення іншої Сторони про
згоду на розірвання повинно бути надано не пізніше ніж за 10 робочих днів
до терміну розірвання цього Договору і з урахуванням, що останнім днем
цього Договору буде останній календарний день місяця.
10.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку
відбувається, якщо:
1) учасник ринку втрачає такий статус (з дати такої втрати);
2) ОСП вилучив учасника ринку з реєстру учасників ринку.

В іншому випадку цей Договір припиняється з дати набрання законної
сили рішенням суду про розірвання цього Договору.
10.5. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від належного
виконання обов’язків, що виникли за цим Договором до його припинення.
11. Інші умови
11.1. Сторони погоджуються з тим, що ОСП у разі необхідності вносить
зміни та доповнення до цього Договору. Змінений Договір оприлюднюється
на сайті ОСП. Якщо учасник ринку не ініціював розірвання цього Договору
протягом 1 місяця з моменту зміни, вважається, що він погодився зі зміненим
Договором.
11.2. У випадку ухвалення рішення про реорганізацію та/або ліквідацію,
банкрутство, про внесення змін до установчих документів щодо
найменування і місцезнаходження суб’єкта господарювання, про зміну
банківських реквізитів, інших даних учаника ринку, що були зазначені у заяві
про укладення договору, учасник ринку зобов’язаний ініціювати внесення
відповідних змін до цього Договору.
11.3. У разі внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, або
скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані
з врегулюванням небалансів електричної енергії, ОСП вносить до цього
Договору відповідні зміни.
11.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
11.5. Після надання учасником ринку заяви про укладення договору всі
попередні переговори щодо цього Договору, листування, інші документи,
що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
12. Юридична адреса і реквізити ОСП
___________________________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи)
Адреса: ____________________________
П/р № _____________________________
МФО ______________________________
ЄДРПОУ ___________________________
Індивідуальний податковий номер______
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
________________________
(підпис уповноваженої особи)

