Додаток 6
до Кодексу системи передачі
ДОГОВІР
про надання послуг з передачі електричної енергії
№ ______________
________________________
___________________
(місце укладення)

(дата)

ДП «НЕК «Укренерго», далі – оператор системи передачі (ОСП), який діє на
підставі ____________________ та ліцензії ____________________ від
__________ № _________, енергетичний ідентифікаційний код (EIC) № ____,
в особі __________________________ та ______________________, далі –
Користувач системи передачі (Користувач), що є учасником ринку в особі
__________________, який діє на підставі ____________________ та
відповідної
ліцензії
від __________
№
_________,
енергетичний
ідентифікаційний код (EIC) № ____, далі – Сторони, уклали цей договір про
надання послуг з передачі (далі – Договір).
1. Предмет Договору
1.1. За цим договором (далі – Договір) ОСП зобов’язується надавати
послугу з передачі електричної енергії (далі – Послуга) відповідно до умов
цього Договору, а Користувач зобов’язується здійснювати оплату за Послугу
відповідно до умов цього Договору.
1.2. Сторони здійснюють свою діяльність відповідно до чинного
законодавства України, Правил ринку, Кодексу системи передачі, Кодексу
систем розподілу, Кодексу комерційного обліку, ліцензій, відповідно до яких
сторони здійснюють господарську діяльність, інших нормативно-правових
актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії України.
2. Загальні умови Договору
2.1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у
значеннях, наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії»,
Кодексі системи передачі, Кодексі систем розподілу, Кодексі комерційного
обліку, Правилах ринку.
2.2. Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх
питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються
керуватися законодавством України, зокрема Законом України «Про ринок
електричної енергії», Правилами ринку, Кодексом системи передачі,
Кодексом систем розподілу, Кодексом комерційного обліку, ліцензійними
умовами, відповідно до яких сторони здійснюють господарську діяльність.
3. Ціна

3.1. Ціна Договору визначається згідно з діючим на момент надання
Послуги тарифом на послуги з передачі електричної енергії, затвердженим
Регулятором.
4. Обсяги
4.1. Для розрахунків за цим Договором використовується плановий і
фактичний обсяг Послуги:
1) плановий обсяг Послуги визначається на основі наданих Користувачем і
погоджених ОСП повідомлень щодо планового обсягу передачі
електроенергії на розрахунковий місяць;
2) визначення фактичного обсягу Послуги у розрахунковому місяці
здійснюється на підставі даних щодо погодинних обсягів передачі
електроенергії по точках комерційного обліку, які зареєстровані за
відповідним Користувачем (додаток № 2). З цією метою використовуються
дані обліку Адміністратора комерційного обліку та EIC Користувача.
4.2. Вимоги щодо засобів (систем) обліку електроенергії у точках
комерційного обліку Користувача, а також інші організаційно-технічні
питання, пов’язані зі збором, обробкою, верифікацією, валідацією,
агрегацією, зберіганням та передачею даних комерційного обліку, визначені
Кодексом комерційного обліку.
4.3. Кожна зі Сторін має право ініціювати перевірку погодинних обсягів
передачі
електроенергії
спільно
з
представниками
відповідних
Постачальників послуг комерційного обліку.
5. Вартість
5.1. Планова та фактична вартість Послуги (грн) за цим Договором
визначається шляхом множення планового та фактичного обсягу (МВт∙год)
за розрахунковий період на тариф на Послугу, затверджений Регулятором
(грн/МВт∙год).
На вартість Послуги нараховується податок на додану вартість відповідно
до законодавства України.
6. Порядок розрахунків
6.1. Розрахунковим періодом за цим Договором є 1 календарний місяць.
6.2. Користувач здійснює поетапну передоплату планової вартості
Послуги ОСП наступним чином:
1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у
розмірі не менше 1/5 від планової вартості Послуги, визначеної згідно з
пунктом 4 цього договору. Подальша оплата може здійснюватися щоденно
або шляхом сплати 1/5 від планової вартості Послуг, яка визначена згідно з
пунктом 4, у кожен з наступних періодів:
2 платіж – з 06 до 10;
3 платіж – з 11 до 15;

4 платіж – з 16 до 20;
5 платіж – з 21 до 25 числа розрахункового місяця.
При цьому розмір оплати у вказані періоди повинен бути не меншим
планової вартості Послуг, яка визначена згідно з пунктом 4, на 5 днів
наперед.
6.3. У разі зміни планових обсягів Послуги протягом розрахункового
місяця Користувач:
передає ОСП письмове факсимільне повідомлення про зміну обсягів
Послуги не менше ніж за 2 робочі дні до моменту очікуваної зміни планових
обсягів Послуги;
сплачує вартість Послуги до дати очікуваного перевищення
запланованих обсягів Послуги або зменшує останній/останні планові
платежі на відповідну суму у разі зменшення запланованих обсягів Послуги.
6.4. У разі зміни Регулятором тарифу на послугу з передачі електричної
енергії ОСП здійснює розрахунок належної до сплати вартості Послуги за
новим тарифом, починаючи з дня набрання чинності рішенням Регулятора
про зміну тарифу.
6.5. Користувач здійснює розрахунок з ОСП за фактичний обсяг Послуги
протягом 3 банківських днів з моменту та на підставі отримання акта
приймання-передачі Послуги, який ОСП надає Користувачу протягом
перших 5 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим.
6.6. У разі виникнення розбіжностей за отриманим від ОСП за
попередній розрахунковий місяць актом приймання-передачі Послуги
Користувач має право оскаржити зазначену в акті приймання-передачі
Послуги вартість Послуги шляхом направлення ОСП повідомлення протягом
5 робочих днів з моменту отримання акта. Процедура оскарження не
звільняє Користувача від платіжного зобов’язання у встановлений
Договором термін. Якщо користувач не надає ОСП повідомлення з
обґрунтуванням розбіжностей протягом 5 робочих днів з дати отримання
акта приймання-передачі послуги, то вважається, що цей акт прийнято без
розбіжностей.
6.7. У випадку порушення Користувачем термінів розрахунку ОСП має право
нарахувати пеню у розмірі 0,1 % (але не більше подвійної облікової ставки На
ціонального банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня) від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення.
Пеня нараховується до повного виконання Користувачем своїх зобов’язань.
За прострочення зазначеного терміну понад тридцять календарних днів дод
атково стягується штраф у розмірі 7 % від суми простроченого платежу.

У разі якщо фактичний обсяг оплати Користувачем Послуги перевищує
суму, зазначену в акті приймання-передачі наданої Послуги, ОСП (за заявою
Користувача) протягом 5 банківських днів з дня отримання заяви повертає
Користувачу надлишок коштів або враховує їх як оплату Послуги наступних
розрахункових періодів.
У разі недотримання ОСП цих термінів Користувач має право нарахувати
пеню у розмірі 0,1 % від суми коштів (але не більше подвійної облікової
ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується
пеня), що підлягають поверненню, за кожен день прострочення.Пеня
нараховується до повного виконання ОСП зобов’язань щодо повернення
коштів.
За прострочення зазначеного терміну понад тридцять календарних днів
додатково стягується штраф у розмірі 7 % від суми коштів, що підлягають
поверненню.
6.8. Усі суми, що підлягають оплаті/поверненню за цим Договором,
здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі на
банківські рахунки Сторін, що зазначені у цьому Договорі.
6.9. Сторони повідомляють одна одну про зміну своїх банківських
реквізитів протягом 5 банківських днів з дати виникнення відповідних змін,
але у будь-якому випадку Сторона, що є одержувачем грошових коштів, має
повідомити Сторону, що є платником, про зміну своїх банківських реквізитів
не пізніше ніж за 3 банківські дні до запланованого отримання грошових
коштів.
7. Права сторін
7.1. ОСП має право:
1) отримувати від Користувача своєчасну оплату за Послугу;
2) обмежувати, припиняти, знижувати надійність надання Послуги та
відключати від системи передачі у випадках, визначених розділом 7 цього
Договору та Кодексом системи передачі;
3) отримувати від Користувача своєчасну оплату за перевищення
Замовником обсягів використання потужності, заявленої до приєднання,
визначеної відповідним договором та технічними умовами на приєднання.
7.2. Користувач має право:
1) отримувати від ОСП Послугу з дотриманням установлених показників
якості надання цих послуг відповідно до глави 2 розділу XI Кодексу системи
передачі;
2) вимагати компенсацію у випадку недотримання показників якості
надання Послуги відповідно до умов пунктів 2.13, 2.15 та 2.16 розділу
XI Кодексу системи передачі;

3) відповідно до пункту 4 частини першої статті 57 Закону України «Про
ринок
електричної
енергії»
звертатися
до
ОСП
щодо
відключення/поновлення
електроживлення
споживача
у
випадках,
визначених правилами постачання електричної енергії споживачу, окрім
окремих випадків постачання вразливим споживачам (чинне тільки для
Користувачів – суб’єктів господарської діяльності, які мають ліцензію на
право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії
споживачу).
8. Відключення, обмеження, припинення надання Послуги
8.1. Договірні Сторони інформують одна одну якомога швидше щодо
порушень, які впливають на роботу системи передачі, і вживають негайних
заходів з локалізації та безпеки.
8.2. ОСП має право відключити електрообладнання Користувача від
системи передачі (або обмежити надання Послуги) без завчасного
попередження:
для запобігання порушень та розвитку надзвичайної ситуації в ОЕС
України, оголошеної ОСП в порядку, визначеному Кодексом системи
передачі;
у разі вжиття надзвичайних заходів на ринку електричної енергії;
у разі створення загрози життю;
у разі недотримання Користувачем вимог документів, зазначених у
пункті2.14 розділу XI Кодексу системи передачі;
після закінчення строку дії цього Договору;
при порушенні Користувачем стандартів операційної безпеки.
8.3. ОСП має право обмежити, припинити, знизити надійність надання
Послуги після повідомлення Користувача не пізніше ніж за 10 днів для
проведення планових ремонтних робіт, огляду, тестування або інших
аналогічних робіт у системі передачі та електроустановках ОСП або для
приєднання нових Користувачів до системи передачі у разі відсутності
резервного живлення Користувача.
8.4. ОСП має право припинити надання Послуги Користувачу, якщо
Користувач не виконує своїх зобов’язань з оплати Послуги ОСП або нехтує
обов’язками, що випливають з цього Договору.
8.5. ОСП зобов’язаний припинити електроживлення Споживача, лінії
електропередачі якого приєднані до системи передачі, за зверненням
електропостачальника у разі порушення Споживачем своїх договірних
зобов’язань перед електропостачальником, яке здійснюється у порядку,
визначеному у пунктах 3.6 – 3.15 глави 3 розділу XI Кодексу системи
передачі.

8.6. ОСП має право припинити надання Послуги Користувачу у випадку
неотримання інформації щодо відповідних даних комерційного обліку з вини
Користувача (унаслідок порушення його зобов’язань перед Адміністратором
комерційного обліку).
8.7. Порядок припинення, обмеження, відновлення надання Послуги
визначено Кодексом системи передачі та Правилами постачання
електричної енергії.
9. Обов’язки та відповідальність Сторін
9.1. При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору
Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та
законодавства України.
9.2. ОСП зобов’язується:
1) забезпечувати надання Послуги з дотриманням установлених
показників якості надання цих послуг відповідно до глави 2 розділу XI
Кодексу системи передачі;
2) складати та надавати Користувачу акти,рахунки, повідомлення у
терміни та відповідно до порядку, зазначеного у розділах 6 та 10 цього
Договору;
3) повідомляти Користувача про зміну тарифу на передачу електричної
енергії у терміни та відповідно до порядку, зазначеного у розділі 6 цього
договору;
4) повідомляти Користувача про наміри застосування обмеження або
припинення надання Послуги із обґрунтуванням причин відповідно до
розділу 7 цього договору;
5) відповідно до пункту 3.13 глави 3 розділу XI Кодексу системи передачі
припинити електроживлення Споживача, лінії електропередачі якого
приєднані до системи передачі, за зверненням електропостачальника
(Користувача) у разі порушення Споживачем своїх договірних зобов’язань
перед електропостачальником (Користувачем). Припинення та відновлення
електроживлення Споживача за зверненням електропостачальника
(Користувача) здійснюється у порядку, визначеному у главі 4 розділу XI
Кодексу системи передачі;
6) здійснювати відшкодування (компенсацію) Користувачу у випадках,
передбачених Кодексом системи передачі;
7) у випадку зміни банківських реквізитів ОСП зобов’язаний повідомити
про зміну протягом 3 робочих днів з дня їх зміни.
9.3. Користувач зобов’язується:
1) подавати ОСП планові обсяги передачі електроенергії та обсяги
планової резервованої потужності за затвердженими ОСП формами у

терміни та відповідно до порядку, що зазначені розділах 6 та 10 цього
Договору;
2) повертати ОСП підписані зі свого боку акти у терміни та відповідно до
порядку, що зазначені у розділах 6 та 10 цього Договору;
3)здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах,
визначених цим Договором;
4)надавати інформацію, зазначену в пункті 8.2 глави 8 розділу ІІ Кодексу
системи передачі.
10. Обмін інформацією в рамках Договору
10.1. Планові обсяги передачі електроенергії Користувач зобов’язаний
подавати ОСП до ___ числа місяця, що передує розрахунковому місяцю.
ОСП протягом ___ робочих днів погоджує планові обсяги передачі і
повертає їх Користувачу.
ОСП протягом перших ___ робочих днів місяця, наступного за
розрахунковим, направляє Користувачу акт приймання-передачі наданої
Послуги.
Користувач, отримавши акт приймання-передачі наданої Послуги,
протягом 3 робочих днів місяця, наступного за розрахунковим, повертає
його ОСП, підписаний зі свого боку.
10.2. ОСП щокварталу оформлює акт звірки розрахунків наданої Послуги
відповідно до форми, наведеної у Додатку 7 цього Договору, та надсилає
його Користувачу. Користувач у триденний термін має повернути ОСП акт
звірки розрахунків наданої Послуги, підписаний зі свого боку. У разі
виникнення розбіжностей за актом звірки між Сторонами Користувач має
право у триденний термін направити свій екземпляр акта звірки розрахунків
ОСП з умотивованим запереченням. Цей акт звірки розрахунків має бути
розглянутий ОСП у триденний термін, підписаний у разі згоди та наданий
Користувачу. Якщо Сторони не дійшли згоди, застосовуються норми розділу
12 цього Договору.
10.3. У разі несвоєчасної оплати Користувачем отриманої Послуги ОСП
направляє Користувачу письмове повідомлення із зазначенням суми
заборгованості та кінцевого терміну її оплати. У разі несплати
заборгованості Користувачем ОСП має право направити Користувачу
письмове попередження щодо можливого припинення надання послуги з
передачі електричної енергії відповідно до вимог КСП.
10.4. Акти приймання-передачі, акти звірки розрахунків, будь-які
повідомлення за цим Договором повинні направлятися однією Стороною
іншій електронною поштою або факсимільним повідомленням, а також
повинні бути обов’язково підтверджені рекомендованим листом, іншим

поштовим відправленням або доставлені кур’єром під розписку за адресою,
зазначеною в цьому Договорі.
Акти приймання-передачі, акти звірки розрахунків, повідомлення
вважаються отриманими Стороною:
у день їх доставки кур’єром, що підтверджується квитанцією про
вручення
одержувачеві,
що
підписується
його
уповноваженим
представником;
у день доставки рекомендованого листа або іншого реєстрованого
поштового відправлення, що підтверджується квитанцією про вручення
одержувачеві або іншим повідомленню про вручення одержувачеві, що
підписується його уповноваженим представником.
11. Обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини)
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове
невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це є результатом дії
форс-мажорних обставин.
Якщо
внаслідок
дії
форс-мажорних
обставин
(техногенного/природного/ соціально-політичного/військового характеру),
унеможливлюється виконання будь-якою Стороною зобов’язань за
Договором, така Сторона повинна невідкладно повідомити у письмовій
формі про це іншу Сторону.
Неповідомлення однієї зі Сторін про неможливість виконання прийнятих
за даним Договором зобов’язань, позбавляє Сторону права посилатися на
будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від
відповідальності за невиконання зобов’язань.
Термін виконання зобов’язань за цим Договором у разі форс-мажорних
обставин відкладається на строк дії таких обставин.
У разі дії форс-мажорних обставин більше ___ календарних днів
Сторони мають право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за
цим Договором та в установленому порядку розірвати Договір. Розірвання
цього Договору тягне за собою відповідні правові наслідки щодо діяльності
Сторін на ринку електричної енергії.
11.2. Доказом дії форс-мажорних обставин є документи (оригінали),
видані Торгово-промисловою палатою України/іншим компетентним
органом, установою.
12. Порядок врегулювання спорів
12.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають з цього Договору або у
зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його укладення, дії, виконання,
припинення, Сторони мають вирішувати шляхом переговорів, якщо інше не
передбачено цим Договором.

Суперечки та розбіжності, що виникають з цього Договору або у зв’язку
з ним, у тому числі що стосуються його укладення, дії, виконання, змін,
доповнень, припинення, що не можуть бути вирішені шляхом переговорів,
підлягають вирішенню у судовому порядку.
З метою вирішення спору Сторони також мають право звернутися до
Регулятора. Рішення Регулятора, прийняте відповідно до порядку розгляду
скарг та вирішення спорів, є обов’язковим для виконання Сторонами цього
Договору.
Наявність спору, що виникає у зв’язку з цим Договором, не звільняє
Сторони від виконання своїх зобов’язань відповідно до умов цього
Договору.
13. Конфіденційність
13.1. Сторони
погоджуються,
що
для
цілей
цього
Договору
«конфіденційна інформація» означає будь-які дані або інформацію (що не є
публічною, загальнодоступною інформацією), що випливає або пов’язана з
цим Договором, включаючи будь-яку інформацію, якою Сторони обмінялись
або яку будь-яка Сторона отримала відповідно до та/або у зв’язку з цим
Договором, а також інформація, яку будь-яка зі Сторін вважає
конфіденційною, про що повідомляє іншу Сторону. Сторони зобов’язані
зберігати конфіденційність та не розкривати і не розголошувати
конфіденційну інформацію, за винятком попередньої письмової згоди іншої
Сторони, а також випадків, коли конфіденційна інформація підлягає
розкриттю відповідно до чинного законодавства, а також для виконання
цього Договору.
13.2. Зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації
повинні виконуватися Сторонами і після припинення дії цього Договору
протягом строку, погодженого в письмовій формі Сторонами, якщо інше не
передбачено законодавством.
14. Термін дії Договору
14.1. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до
«__» ________________20___р.
Якщо Користувач не направив ОСП у строк не менший ніж за місяць до
закінчення терміну дії Договору повідомлення про припинення дії Договору,
то цей Договір вважається подовженим на наступний календарний рік на
тих самих умовах.
14.2. Цей договір може бути розірваний за ініціативою будь-якої зі Сторін
за умови письмового повідомлення іншої Сторони не пізніше ніж за 10
робочихднів до терміну розірвання Договору. При цьому останнім днем дії
Договору має бути останній календарний день місяця.

14.3. Цей Договір припиняє свою дію, якщо одна зі Сторін перестає бути
учасником ринку електричної енергії з дати, зазначеної у заяві Сторони, що
вирішила позбутися статусу учасника ринку електричної енергії
добровільно. В іншому випадку цей Договір припиняє свою дію з дати
набрання законної сили рішенням суду про розірвання Договору.
14.4. Припинення/розірвання дії цього Договору не звільняє Сторони від
належного виконання обов’язків, що виникли в період дії цього Договору.
15. Інші умови
15.1. Внесення змін до цього Договору у випадку внесення змін в
установчі документи щодо найменування та місцезнаходження Сторін, зміни
банківських реквізитів, інших даних, що впливають на належне виконання
передбачених Договором зобов’язань, мають бути оформлені у вигляді
додаткової угоди за підписами уповноважених осіб Сторін.
15.2. У разі внесення змін до типової форми договору про надання послуг
з передачі електричної енергії Сторони зобов’язані внести відповідні зміни
до цього Договору у строки, визначені відповідним рішенням Регулятора.
15.3. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
15.4. Права та обов’язки однієї зі Сторін за цим Договором не можуть
бути передані третій стороні.
16. Прикінцеві положення
16.1. Даний Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
16.2. Перелік додатків до цього Договору, які є його невід’ємними
частинами:
перелік точок обліку, зареєстрованих за Користувачем;
форми актів;
акт приймання-передачі за Послугу;
акт звірки розрахунків;
картка зразків підписів уповноважених осіб Користувача, ОСП.
16.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
16.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо
нього, листування, інші документи, що так чи інакше стосуються цього
Договору, втрачають силу.
17. Юридичні адреси і реквізити Сторін
ОСП
Користувач
Адреса:
Адреса:
П/р №
П/р №
МФО
МФО

ЄДРПОУ
ІПН:
Телефон:
Факс:
Email:
Статус платника податку:
Директор:
________________________
М. П. (за наявності)

ЄДРПОУ
ІПН:
Телефон:
Факс:
Email:
Статус платника податку:
Директор
__________________________
М. П. (за наявності)

