Додаток 6
до Правил ринку
Типовий договір про надання послуги з регулювання напруги та
реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора
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 постачальник допоміжних послуг з
регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного
компенсатора (далі - ПДП) в особі ____________________, який надав свою
письмову згоду на приєднання до цього Договору (далі разом - Сторони),
уклали цей Договір про таке.
1. Предмет
1.1. За цим Договором ПДП зобов’язується надавати допоміжні послуги з
регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного
компенсатора (далі - ДП) відповідно до умов цього Договору, а ОСП
зобов’язується здійснювати оплату за ДП відповідно до умов цього
Договору.
1.2. Цей Договір є договором приєднання в розумінні статті 634
Цивільного кодексу України, умови якого мають бути прийняті іншою
Стороною не інакше, як шляхом приєднання до запропонованого Договору
в цілому.
1.3. Надання ПДП ОСП письмової згоди на приєднання до цього
Договору (далі - письмова згода на приєднання) (додаток 2 до цього
Договору) є погодженням пропозиції на приєднання до цього Договору, а
також зобов’язанням щодо виконання Правил ринку. Письмова згода на
приєднання надається з відкладальною обставиною, якою є реєстрація ПДП
зі сторони ОСП.
1.4. Закупівля ДП здійснюється згідно з процедурою та умовами закупівлі
ДП, визначеними Правилами ринку.
1.5. Цей Договір укладається за наявності чинного у ПДП договору про
врегулювання небалансів електричної енергії та за результатом
проходження ПДП процедури кваліфікації відповідно до Кодексу системи
передачі і керівництва з допоміжних послуг та підтвердження відповідності
характеристик ДП, які надаватимуться ПДП, на відповідність вимогам
Кодексу системи передачі та керівництва з допоміжних послуг.
2. Ціна
2.1. Ціна цього Договору складається із суми всіх платежів, здійснених
ОСП на користь ПДП протягом дії цього Договору за надані на умовах

Договору ДП. Обчислення платежів здійснюється відповідно до Правил
ринку.
3. Обсяги
3.1. Для розрахунків за цим Договором використовується фактичний
обсяги ДП.
3.2. Фактичний обсяг ДП визначається на підставі тестових даних при
проведенні щорічних випробувань можливості надання ДП, на підставі
виміряних даних, що записані системою моніторингу ПДП під час
безпосередньої активації ДП, та на підставі даних інформаційного обміну, які
передаються в установленому порядку ПДП ОСП.
3.3. Обсяг ДП визначається після завершення місяця надання за
результатами моніторингу надання ДП, проведеного ОСП відповідно до
Методики моніторингу надання допоміжних послуг.
4. Якість
4.1. ДП вважаються якісними у випадку відповідності характеристик
відповідних резервів вимогам, встановленим Кодексом системи передачі, і
документу, що засвідчує відповідність обладнання, за допомогою якого
надаються ДП, вимогам нормативно-технічних документів, які встановлюють
вимоги до характеристик ДП.
4.2. Відповідність характеристик відповідних ДП вимогам, що
встановлені Кодексом системи передачі, визначається за результатами
моніторингу надання ДП відповідно до Методики моніторингу надання
допоміжних послуг. Якщо за результатами моніторингу надання ДП не
вдається зробити висновок щодо відповідності характеристик відповідних
резервів вимогам, що встановлені Кодексом системи передачі, оцінка
відповідності здійснюється шляхом проведення випробувань обладнання, за
допомогою якого надаються ДП, відповідно до вимог нормативно-технічних
документів, які встановлюють вимоги до характеристик ДП.
5. Відповідальність сторін
5.1. Надання неякісних або не у повному обсязі ДП тягне за собою
застосування
платежів
за
невідповідність.
Розмір
платежів
за
невідповідність визначається Правилами ринку.
5.2. Рішення щодо неякісного надання, надання не у повному обсязі ДП
приймається за результатами моніторингу надання ДП відповідно до
Методики моніторингу надання допоміжних послуг.
6. Порядок розрахунків
6.1. Виставлення рахунків та здійснення платежів у рамках
розрахункових сум здійснюються відповідно до процедур та графіків,
зазначених у Правилах ринку та цьому Договорі.

6.2. За підсумками місяця надання ДП ПДП складає та направляє ОСП 2
примірники підписаного зі свого боку акта приймання-передачі наданих
допоміжних послуг з регулювання частоти та активної потужності (далі - акт
приймання-передачі) (додаток 1 до цього Договору), який ОСП розглядає та
у разі відсутності зауважень підписує протягом 3 робочих днів з моменту
його отримання від ПДП або направляє мотивовану відмову від його
підписання із зазначенням недоліків, які мають бути усунені. Сторони
погодили, що у разі непідписання акта приймання-передачі з боку ОСП у
зазначений строк та/або ненаправлення підписаного акта прийманняпередачі та/або мотивованих зауважень до нього у зазначений строк,
підписаний з боку ПДП акт приймання-передачі є підставою для здійснення
розрахунків.
6.3. ОСП здійснює остаточний розрахунок з ПДП протягом 10 робочих
днів після підписання Сторонами акта приймання-передачі або з дати
направлення акта приймання-передачі ПДП на адресу ОСП (у випадку
непідписання та/або ненаправлення акта приймання-передачі та/або
мотивованих зауважень до нього у п’ятиденний строк) за умови реєстрації
ПДП податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних
відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України шляхом
перерахування на поточний рахунок ПДП грошових коштів в обсязі, що
відповідає фактичній вартості наданих ДП.
6.4. У випадку порушення строків розрахунків відповідно до Правил
ринку та/або цього Договору ПДП має право нарахувати пеню у розмірі 0,1
% від суми прострочення платежу (але не більше подвійної облікової ставки
НБУ, яка діє на день прострочення) за кожен день порушення у порядку,
передбаченому Господарським кодексом України.
7. Права та обов’язки Сторін
7.1. При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору
Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного
законодавства України.
7.2. ОСП має право:
1) отримувати від ПДП ДП в обсягах, що відповідають прийнятій заявці,
відповідно до умов, передбачених Правилами ринку;
2) вимагати від ПДП дотримання якості ДП, яка визначається відповідно
до розділу 4 цього Договору;
3) на отримання повної і достовірної інформації щодо телеметричних
вимірювань стосовно показників і характеристик ДП;
4) на доступ у присутності представників ПДП до засобів вимірювання
показників і характеристик ДП, що встановлені на генеруючих одиницях, що
були визначені під час проходження ПДП процедури кваліфікації відповідно

до Кодексу системи передачі та керівництва з допоміжних послуг та
підтвердження відповідності характеристик ДП, які надаватимуться ним,
вимогам Кодексу системи передачі для проведення їх технічної перевірки
(та/або ініціювання перевірки даних інформаційного обміну);
5) застосовувати до платежів ПДП штрафні санкції, передбачені
Правилами ринку, у випадку надання ДП не у повному обсязі або
неналежної якості.
7.3. ПДП має право:
1) отримувати від ОСП своєчасну оплату за якісно надані ДП.
7.4. ОСП зобов’язується:
1) здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату ДП на умовах,
визначених цим Договором:
2) відшкодувати збитки, завдані ПДП невиконанням або неналежним
виконанням зобов’язань за цим Договором;
3) призначити контактну особу, відповідальну за надання будь-якої
інформації стосовно ДП за цим Договором протягом 24 годин доби включно
з вихідними та офіційними святковими днями, та підтримувати актуальною
інформацію, оприлюднену на офіційному сайті ОСП, щодо контактних даних
цієї особи.
7.5. ПДП зобов’язується:
1) надавати ДП в обсязі, що відповідає прийнятій заявці, відповідно до
умов, передбачених Правилами ринку;
2) забезпечувати належну якість ДП, яка визначається відповідно до
пункту 4 цього Договору;
3) не пізніше ніж за 1 добу, що передує добі, в якій має відбутися
постачання ДП, попереджати ОСП про технічну неспроможність надання ДП
із обґрунтуванням причин. Якщо технічна неспроможність надання ДП
трапилася у добі, протягом якої мало відбутись постачання ДП - невідкладно
повідомити про це ОСП за допомогою телефонного зв’язку;
4) здійснювати компенсацію ОСП у випадках недотримання показників
якості надання ДП, визначених цим Договором;
5) відшкодувати збитки, завдані ОСП невиконанням або неналежним
виконанням зобов’язань за цим Договором;
6) зберігати архівні дані щодо моніторингу надання ДП протягом строку,
передбаченого Методикою моніторингу надання допоміжних послуг, але не
менше 3 років, та невідкладно надавати їх на запит ОСП;
7)
забезпечувати
надійну
та
безперебійну
роботу
каналів
інформаційного зв’язку, якими передається телеметрична інформація щодо
ДП;

8) призначити контактну особу, відповідальну за надання будь-якої
інформації стосовно ДП за цим Договором протягом 24 годин доби включно
з вихідними та офіційними святковими днями, та підтримувати актуальною
інформацію щодо контактних даних цієї особи;
9) зареєструвати відповідно до статті 201 Податкового кодексу України
податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних у строк,
визначений чинним законодавством України;
10)відшкодувати ОСП суми ПДВ за податковою накладною, яка не була
зареєстрована ПДП в Єдиному реєстрі податкових накладних, протягом 365
календарних днів з дати її складання згідно з вимогами статті 201
Податкового кодексу України.
Податкова накладна, яка була зареєстрована в Єдиному реєстрі
податкових накладних з порушенням вимог статті 201 Податкового кодексу
України в частині зазначення обов’язкових реквізитів (переліку
номенклатури, коду УКТ ЗЕД тощо), та за якою не зареєстровано розрахунку
коригування в цілях виправлення помилки відповідно до статті 192
Податкового кодексу України, вважається незареєстрованою в Єдиному
реєстрі податкових накладних.
У разі несвоєчасного надання ПДП ОСП розрахунку коригування до
податкової накладної, що підлягає реєстрації в Єдиному реєстрі податкових
накладних у терміни, передбачені статтею 201 Податкового кодексу України,
ПДП відшкодовує ОСП штраф у сумі понесених ОСП штрафних санкцій
відповідно до статті 201 Податкового кодексу України.
Якщо органами податкової інспекції (шляхом складання податкового
повідомлення-рішення, акта перевірки, довідки, внесення коригувань до
облікової картки ОСП як платника податку тощо) та/або рішенням суду буде
зменшено податковий кредит ОСП з ПДВ по податкових накладних ПДП,
податкові витрати ОСП, зменшені на ціну ДП, придбаних у ПДП,
донараховані ОСП податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані штрафні
санкції за порушення податкового законодавства, або якщо судом буде
прийнято рішення про стягнення на користь держави доходу, отриманого в
результаті операції, що визнана недійсною/нікчемною, та у випадку, якщо це
буде пов’язано з:
анулюванням (відміною) державної реєстрації ПДП;
виключенням ПДП із реєстру платників податку на додану вартість (у
тому числі анулюванням свідоцтва платника ПДВ);
господарськими відносинами ПДП та/або його контрагентів з суб’єктами
господарювання, які мають ознаки фіктивності, що зафіксовано в актах
перевірки органів державної податкової інспекції чи рішенні суду;

веденням бухгалтерського та/або податкового обліку неналежним
чином, несвоєчасним, неналежним чином, не в повному обсязі поданням до
податкових органів обов’язкової податкової звітності;
установленням судом недійсності (у тому числі нікчемності) угоди, що
підписана між ОСП та ПДП чи ПДП та його контрагентом;
стягненням на користь держави всього отриманого ОСП доходу в
результаті операції по недійсній/нікчемній угоді, що підписана між ПДП та
ОСП,
ПДП зобов’язаний протягом 5 календарних днів з дати направлення
йому ОСП відповідної претензії про відшкодування збитків сплатити грошові
кошти в розмірі, що дорівнює сумі, на яку ОСП зменшено податковий кредит
з ПДВ, зменшені податкові витрати, донараховані податки, збори,
обов’язкові платежі, нараховані штрафні санкції, стягнено на користь
держави отримане по угоді, що визнана недійсною/нікчемною (далі виплата).
У випадку наявності заборгованості ОСП перед ПДП та невиконання
ПДП у строк, зазначений у пункті 7.5 цього розділу, своїх зобов’язань по
виплаті, виплата здійснюється шляхом проведення заліку зустрічних
однорідних вимог за рахунок грошових коштів, які підлягають оплаті ПДП
ОСП за будь-якими грошовими зобов’язаннями.
При невиконанні ПДП своїх зобов’язань, що зазначені в цьому розділі,
ОСП має право на стягнення суми виплати в судовому порядку.
Якщо дії та/або рішення органу податкової інспекції або рішення суду
(на підставі яких виникли зобов’язання по виплаті) будуть визнані
незаконними і скасовані (повністю або частково), ОСП зобов’язується
повернути ПДП отримані від нього в якості виплати грошові кошти у
відповідній сумі (пропорційно в залежності від того, в якій частині
дії/рішення визнані незаконними, скасовані, змінені). При цьому якщо з ОСП
фактично були утримані в бюджет суми донарахованих податків, зборів,
штрафних санкцій, то повернення ПДП грошових коштів здійснюється лише
після їх фактичного отримання ОСП із бюджету та тільки в розмірі суми,
поверненої з бюджету.
8. Обмін інформацією
8.1. З урахуванням умов розділу 6 цього Договору ПДП направляє акт
приймання-передачі ОСП протягом перших 5 робочих днів місяця,
наступного за місяцем надання ДП. ОСП, отримавши акт прийманняпередачі, протягом 3 робочих днів після його отримання повертає акт
приймання-передачі ПДП, підписаним зі свого боку.
8.2. Акт звірки розрахунків за надані послуги ПДП надсилає ОСП
протягом першої декади кварталу, наступного за кварталом, у якому

надавались ДП. ОСП у триденний строк має повернути ПДП акт звірки
розрахунків за надані послуги, підписаний зі свого боку. У разі виникнення
розбіжностей за актом звірки розрахунків за надані послуги між Сторонами
ОСП має право у триденний строк направити ПДП свій варіант акта звірки
розрахунків за надані послуги з мотивованим запереченням. ПДП в
триденний строк розглядає цей акт звірки розрахунків, підписує (у разі
згоди) та надає ОСП. Якщо Сторони не дійшли згоди, застосовуються норми
розділу 10 цього Договору.
8.3. Якщо платіж ОСП виявиться простроченим, ПДП направляє ОСП
письмове повідомлення. У разі неотримання оплати протягом 1 тижня після
отримання повідомлення, ПДП має право направити ОСП письмове
попередження про припинення надання ДП, вказавши час такого
припинення. Попередження надсилається ОСП не пізніше ніж за 2 тижні до
дати припинення надання ДП.
8.4. Акти приймання-передачі, акти звірки розрахунків за надані
послуги, будь-які повідомлення за цим Договором повинні направлятися
однією Стороною іншій електронною поштою, телетайпограмою або
факсимільним повідомленням. Акти приймання-передачі також повинні бути
направлені рекомендованим листом, іншим реєстрованим поштовим
відправленням або доставлені кур’єром під розписку за адресою,
зазначеною в цьому Договорі.
8.5. Інформацію стосовно ухвалення рішення про реорганізацію та/або
ліквідацію суб’єкта господарювання, банкрутство, про внесення змін до
установчих документів щодо найменування і місцезнаходження суб’єкта
господарювання, про зміну банківських реквізитів та інших даних, що
впливають на належне виконання передбачених цим Договором
зобов’язань, Сторони повинні надавати одна одній невідкладно.
8.6. Акти приймання-передачі, акти звірки розрахунків за надані послуги
і повідомлення вважаються отриманими Стороною:
1) у день їх доставки кур’єром, що підтверджується квитанцією про
вручення одержувачеві, що підписується представником одержувача;
2) у день доставки рекомендованого листа або іншого зареєстрованого
поштового відправлення, що підтверджується квитанцією про вручення
одержувачеві або іншим повідомленням про вручення одержувачеві, що
підписується представником одержувача.
9. Форс-мажор
9.1. Якщо внаслідок дії форс-мажорних обставин (техногенного,
природного, соціально-політичного, військового характеру, обставин
юридичного форс-мажору (дія/рішення органів державної влади, органів,
установ, що містить 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.
9.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однією 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.
9.3. У разі дії форс-мажорних обставин більше ____ календарних днів
Сторони вправі в установленому порядку розірвати цей Договір.
9.4. Наявність форс-мажорних обставин підтверджується відповідною
довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України.
10. Врегулювання спорів
10.1. 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.
11. Конфіденційність
11.1. 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.
11.2. Зобов’язання щодо конфіденційної інформації залишаються чинними
щонайбільше 10 років, якщо інше не погоджено в письмовій формі
Сторонами або не передбачено чинним законодавством.
11.3. 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.
12. Строк договору
12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту надання ПДП письмової
згоди на приєднання і є чинним до 31 грудня поточного року включно, у
якому була надана письмова згода на приєднання. Письмова згода на
приєднання реєструється ОСП. Витяг з реєстру надається ОСП до ПДП.
12.2. Якщо жодна зі Сторін не звернулася до іншої Сторони 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.

12.3. 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.
12.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку
відбувається, якщо:
1) одна зі Сторін перестає бути учасником ринку електричної енергії (з
дати втрати статусу учасника ринку електричної енергії);
2) втратило чинність підтвердження проходження ПДП процедури
кваліфікації відповідно до Кодексу системи передачі та керівництва з
допоміжних послуг та підтвердження відповідності характеристик ДП, які
надаватимуться ним, на відповідність вимогам Кодексу системи передачі та
керівництва з допоміжних послуг;
3) ОСП вилучено ПДП з реєстру постачальників допоміжних послуг;
4) ПДП повторно ненадано ДП або надано ДП не у повному обсязі або
неналежної якості.
В іншому випадку цей Договір припиняється з дати набрання законної
сили рішенням суду про розірвання цього Договору.
12.5 Припинення цього Договору не звільняє Сторони від належного
виконання обов’язків, що виникли за цим Договором до його припинення.
13. Інші умови
13.1. Сторони погоджуються з тим, що ОСП у разі необхідності вносить
зміни та доповнення до цього Договору. Змінений Договір оприлюднюється
на сайті ОСП. Якщо ПДП не ініціював розірвання цього Договору протягом 1
місяця з моменту зміни, вважається, що він погодився зі зміненим
Договором, і ОСП направляє ПДП повідомлення про зміни, в якому зазначає
відповідне посилання на оприлюднений Договір на сайті ОСП.
13.2. 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, ПДП зобов’язаний ініціювати внесення
відповідних змін до цього Договору.
13.3. У разі внесення змін, визнання такими, що втратили чинність, або
скасування нормативно-правових актів, що регулюють відносини, пов’язані
з наданням ДП, ОСП вносить до цього Договору відповідні зміни.
13.4. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
13.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.

13.6. Після надання ПДП письмової згоди на приєднання всі попередні
переговори щодо цього Договору, листування, інші документи, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
14. Додатки
14.1. Додатками до цього договору є:
1) акт приймання-передачі наданих допоміжних послуг;
2) письмова згода на приєднання в цілому до Договору.
15. 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)

Додаток 1
до Договору про надання послуги з
регулювання напруги та реактивної потужності
в режимі синхронного компенсатора
Акт № ____
приймання-передачі наданої допоміжних послуг з регулювання
напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора
згідно з Договором від ___________ № __________
м. ________ «____» ___________ 20___ р.
ДП «НЕК «Укренерго» (код ЄДРПОУ ___________) в особі
_______________ (посада та П. І. Б. уповноваженої особи), що діє на підставі
________ (далі - ОСП), з однієї сторони, та _______________________ (код
ЄДРПОУ ______________) в особі ___________ (посада та П. І. Б.
уповноваженої особи), що діє на підставі __________ (далі - ПДП), з іншої
сторони (далі разом - Сторони), склали цей Акт про наступне:
1.1. ПДП передав, а ОСП прийняв допоміжні послуги з регулювання
напруги та реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора
відповідно до Договору № _______________ від ____________ в обсягах:

Допоміжна послуга з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного
компенсатора
Період
з

по

Обсяг,
годин

1

2

3

дд.мм.рррр

дд.мм.рррр

Вартість (без Податок на додану Загальна вартість
ПДВ), грн
вартість, грн
послуг (з ПДВ), грн
4

5

6

1.2. Загальна вартість з ПДВ наданих послуг прописом _____________
грн. ____ коп.
1.3. Підписанням цього акта Сторони підтверджують факт належного
надання допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної
потужності в режимі синхронного компенсатора у період, зазначений у
пункті 1.1 цього акта.
1.4. ОСП не має претензій до ПДП стосовно наданих допоміжних послуг з
регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного
компенсатора, зазначених у пункті 1.1 цього акта.
1.5. Цей Акт, який є невід’ємною частиною Договору про надання послуги
з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі синхронного
компенсатора, складено українською мовою у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.
___________ ДП «НЕК «Укренерго»

_________________ ПДП

(посада та П. І. Б. уповноваженої особи)

(назва підприємства)
_____________________________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи)

_____________

________________

_____________

_______________

(підпис)

П. І. Б.

(підпис)

П. І. Б.

______________

______________

(дата)

(дата)
Начальник відділу управління допоміжних послуг
ДП «НЕК «Укренерго»
_____________ ___________
(підпис)
П. І. Б.

Додаток 2
до Договору про надання послуги з
регулювання напруги та реактивної потужності

в режимі синхронного компенсатора
Письмова згода на приєднання в цілому до Договору про надання
допоміжних послуг з регулювання напруги та реактивної потужності в
режимі синхронного компенсатора
м. ___________ (місце укладання) «___» ____________ 20__ року
_________________(повна назва юридичної особи), постачальник
допоміжних послуг з відновлення функціонування ОЕС України після
системних аварій (далі - ПДП), який є учасником ринку в особі
__________________, який діє на підставі _________________ та
відповідної ліцензії від __________ № _________, енергетичний
ідентифікаційний код (EIC) № ____, надає письмову згоду на приєднання до
Договору про надання допоміжних послуг з регулювання напруги та
реактивної потужності в режимі синхронного компенсатора від «__» _____
20__ року №_______ (далі - Договір), та з дати реєстрації ____________ в
якості ПДП є таким, що приєднався в цілому до Договору та прийняв на себе
всі права та обов’язки ПДП, визначені цим Договором та Правилами ринку, у
частині регулювання напруги та реактивної потужності в режимі
синхронного компенсатора.
З текстом Договору та Правил ринку ознайомлений.
Ця письмова згода на приєднання в цілому до Договору надана з
відкладальною обставиною.
ПДП __________________________
(назва підприємства)
________________________________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи)
Юридична адреса: ________________________
П/р № ___________________________________
МФО ___________________________________
ЄДРПОУ ________________________________
Індивідуальний податковий номер___________
ID (номер у реєстрі учасників ринку)_________
Телефон: ________________________________
Факс: ___________________________________
________________________
_____________________
(підпис уповноваженої особи) (П. І. Б. уповноваженої особи)
Додатки до Письмової згоди на приєднання в цілому до договору про
надання послуги з регулювання напруги та реактивної потужності в режимі
синхронного компенсатора:
1) Картка зразка підпису уповноваженої особи ПДП;
2) Данні контактної особи ПДП;

3) Копія документу, що підтверджує право підпису особи, яка підписує
письмову згоду на приєднання в цілому до Договору.

Додаток 1
до Письмової згоди на приєднання в цілому
до договору про надання послуги
з регулювання напруги
та реактивної потужності в режимі
синхронного компенсатора
Картка зразка підпису уповноваженої особи ПДП
Енергетичний
Постачальник ідентифікаційний код
Посада
послуг
(EIC)

Зразок
підпису

П. І. Б.

Документ, відповідно до якого
особа має повноваження на
підписання Договору, актів
приймання-передачі наданих
послуг та інших передбачених
Договором документів

Додаток 2

П. І. Б.

Посада

Тел.

до Письмової згоди на приєднання в цілому
до договору про надання послуги
з регулювання напруги
та реактивної потужності в режимі
синхронного компенсатора
Дані контактної особи ПДП
Електронна адреса

