Додаток 7
до Правил ринку
Типовий договір про участь у балансуючому ринку
м. ___________«___» ____________ 20_ _ року
ДП «НЕК «Укренерго» в якості оператора системи передачі (далі - ОСП) в
особі __________________, яка діє на підставі _________________ та
ліцензії _________________ від __________ № _________, енергетичний
ідентифікаційний код (EIC) № ____, та постачальник послуг з балансування
(далі - ППБ), який надав до ОСП заяву щодо приєднання до договору про
надання послуг з балансування, в особі ____________________ (далі разом
- Сторони), уклали цей Договір про таке.
1. Предмет
1.1. За цим Договором ППБ зобов’язується надавати послуги з
балансування електричної енергії в ОЕС України в частині купівлі або
продажу електричної енергії на балансуючому ринку (далі - послуги), а ОСП
зобов’язується відповідно продавати або придбавати електричну енергію у
ППБ та отримувати оплату за продану або оплачувати придбану у ППБ
балансуючу електричну енергію відповідно до умов цього Договору та
Правил ринку.
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 ППБ ОСП письмової згоди на приєднання в цілому до цього
Договору (далі - письмова згода на приєднання) (додаток 1 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 ППБ
ОСП.
1.4. Цей Договір укладається за наявності у ППБ чинного договору про
врегулювання небалансів електричної енергії.
2. Ціна
2.1. Ціна цього Договору складається із суми всіх платежів, здійснених
ОСП на користь ППБ та ППБ на користь ОСП протягом дії цього Договору за
придбані і продані обсяги електричної енергії на балансуючому ринку
відповідно до умов цього Договору.
3. Обсяги
3.1. Для розрахунків за цим Договором використовуються обсяги
електричної енергії, придбаної/проданої на балансуючому ринку ППБ.

3.2. Обсяг електричної енергії, придбаної/проданої на балансуючому
ринку, визначається на підставі алгоритмів, передбачених Правилами ринку.
4. Порядок розрахунків
4.1. Виставлення рахунків та здійснення платежів у рамках
розрахункових сум здійснюються відповідно до процедур та графіків,
зазначених у Правилах ринку.
4.2. За підсумками місяця надання послуг балансування ППБ складає та
направляє ОСП 2 примірники підписаного зі свого боку акта прийманняпередачі, який ОСП розглядає та у разі відсутності зауважень підписує
протягом 3 робочих днів з моменту його отримання від ППБ або направляє
мотивовану відмову від його підписання із зазначенням недоліків, які мають
бути усунені. Сторони погодили, що у разі непідписання акта прийманняпередачі з боку ОСП у зазначений строк та/або ненаправлення підписаного
акта приймання-передачі та/або мотивованих зауважень до нього у
зазначений строк, підписаний з боку ППБ акт приймання-передачі є
підставою для здійснення розрахунків.
4.3. ОСП здійснює остаточний розрахунок з ППБ протягом 10 робочих
днів після підписання Сторонами акта приймання-передачі або з дати
направлення акта приймання-передачі ППБ 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
ППБ податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних
відповідно до вимог статті 201 Податкового кодексу України шляхом
перерахування на поточний рахунок ППБ грошових коштів в обсязі, що
відповідає фактичній вартості наданих послуг з балансування.
4.4. У випадку порушення строків розрахунків відповідно до Правил
ринку та/або цього Договору ППБ 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.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. При невиконанні або неналежному виконанні умов цього Договору
Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного
законодавства України.
5.2. ОСП має право:
1) отримувати від ППБ оплату, визначену згідно з вимогами Правил
ринку, за придбану цим ППБ балансуючу електричну енергію;
2) нараховувати штрафні платежі ППБ у випадках, передбачених
вимогами Правил ринку;
3) надавати ППБ диспетчерські команди;

4) вимагати від ППБ забезпечення фінансових гарантій згідно з
вимогами Правил ринку.
5.3. ППБ має право:
1) отримувати від ОСП оплату, визначену згідно з вимогами Правил
ринку за продану ППБ на балансуючому ринку електричну енергію;
2) на відшкодування від ОСП збитків, завданих невиконанням або
неналежним виконанням ОСП зобов’язань за цим Договором.
5.4. ОСП зобов’язується:
1) здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату проданої ППБ
балансуючої електричної енергії на умовах, визначених Правилами ринку та
цим Договором;
2) відшкодувати збитки, завдані Постачальнику послуг невиконанням
або неналежним виконанням зобов’язань за цим Договором.
5.5. ППБ зобов’язується:
1) подавати ОСП пропозиції на балансуючу електричну енергію по кожній
генеруючій одиниці, якими оперує ППБ та які мають технічну можливість
змінювати свої графіки виробництва;
2) подавати графіки виробництва/споживання електричної енергії у
терміни/строки, передбачені вимогами Правил ринку;
3) виконувати диспетчерські команди, надані ОСП;
4) подавати ОСП для кожного розрахункового періоду остаточні
повідомлення фізичного відпуску, остаточні повідомлення фізичного
відбору, остаточне повідомлення імпорту та остаточне повідомлення
експорту (за наявності);
5) оплачувати платежі за невідповідність, виставлені ОСП згідно з
вимогами Правил ринку, рахунки за придбану ППБ балансуючу електричну
енергію;
6) оплачувати штрафні платежі, нараховані ОСП, у випадках,
передбачених вимогами Правил ринку;
7) забезпечити фінансові гарантії згідно з вимогами Правил ринку;
8) вживати всіх необхідних заходів для забезпечення готовності
власного устаткування до роботи відповідно до заявлених характеристик;
9) подавати ОСП декларації про неготовність відповідно до Кодексу
системи передачі одразу після виникнення події, яка призвела до зміни
обсягів доступної потужності.
6. Форс-мажор
6.1. 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
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унеможливлюється виконання будь-якою Стороною зобов’язань за
Договором, така Сторона повинна повідомити у письмовій формі про це іншу
Сторону протягом ___ днів з моменту виникнення таких обставин.
6.2. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення однієї зі Сторін про
неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань
позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як
на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов’язань.
6.3. У разі дії форс-мажорних обставин більше ____ календарних днів
Сторони вправі в установленому порядку розірвати цей Договір.
6.4. Наявність форс-мажорних обставин підтверджується відповідною
довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України.
7. Врегулювання спорів
7.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов цього
Договору чи у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів. У разі, якщо
суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони
підлягають вирішенню в судовому порядку.
8. Конфіденційність
8.1. Сторони погоджуються підтримувати конфіденційність будь-якої
інформації, яка стосується обох Сторін і яку було визнано конфіденційною.
Обидві Сторони зобов’язані старанно зберігати конфіденційну інформацію.
Конфіденційні зобов’язання продовжуються після закінчення цього
Договору до тих пір, поки конфіденційна інформація має значення для
Сторін.
8.2. Зобов’язання щодо конфіденційної інформації залишаються чинними
щонайбільше 10 років, якщо інше не погоджено в письмовій формі
Сторонами або не передбачено чинним законодавством.
8.3. 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.
9. Строк договору
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту надання ППБ письмової
згоди на приєднання і є чинним до 31 грудня включно поточного року, у
якому була надана письмова згода на приєднання. Письмова згода на
приєднання реєструється ОСП. Витяг з реєстру надається ОСП ППБ.
9.2. Якщо жодна зі Сторін не звернулася до іншої Сторони не менше ніж
за один місяць до закінчення цього Договору з ініціативою щодо його
розірвання, то цей Договір вважається продовженим на наступний
календарний рік на тих же умовах.

9.3. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін за ініціативи
будь-якої зі 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.
9.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку
відбувається, якщо одна зі Сторін припиняє бути учасником ринку
електричної енергії (з дати втрати статусу учасника ринку електричної
енергії). В іншому випадку цей Договір припиняється з дати набрання
законної сили рішенням суду про розірвання цього Договору.
9.5. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від належного
виконання обов’язків, що виникли за цим Договором до його припинення.
10. Інші умови
10.1. 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 ППБ зобов’язаний ініціювати відповідні
зміни до цього Договору.
10.2. Сторони погоджуються з тим, що ОСП у разі необхідності вносить
зміни та доповнення до цього Договору і ОСП направляє ППБ повідомлення
про зміни, в якому зазначає відповідне посилання на оприлюднений Договір
на сайті ОСП. Змінений Договір оприлюднюється на сайті ОСП. У випадку,
якщо ППБ не ініціював розірвання цього Договору протягом 1 місяця з
моменту зміни, вважається, що він погодився зі зміненим Договором.
10.3. У разі виникнення обставин, не передбачених положеннями цього
Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.4. Після надання ППБ письмової згоди на приєднання всі попередні
переговори щодо цього Договору, листування, інші документи, що так чи
інакше стосуються цього Договору, втрачають силу.
10.5. Усі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
11. Додатки
11.1. Додатком до цього договору є письмова згода на приєднання в
цілому до Договору.
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)

Додаток 1
до Договору про участь у балансуючому ринку
Письмова згода на приєднання в цілому до Договору
про участь у балансуючому ринку
м. ___________«___» ____________ 20__ року
(місце укладання)
_________________(повна назва юридичної особи), постачальник
послуг з балансування (далі - ППБ), 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 участь у балансуючому ринку від «__» _____ 20__ року
№_______ та з дати реєстрації ____________ в якості ППБ є таким, що
приєднався в цілому до договору про участь у балансуючому ринку та
прийняв на себе всі права та обов’язки ППБ, визначені цим договором та
Правилами ринку, у частині участі у балансуючому ринку.
З текстом договору про участь у балансуючому ринку та Правилами
ринку ознайомлений.
Ця письмова згода на приєднання в цілому до договору про участь у
балансуючому ринку надана з відкладальною обставиною.
ППБ _____________
(назва підприємства)
_____________________________________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи)
Юридична адреса: ________________________
П/р № ___________________________________
МФО ___________________________________
ЄДРПОУ ________________________________

Індивідуальний податковий номер___________
ID (номер в реєстрі учасників ринку)_________
Телефон: ________________________________
Факс: ___________________________________
_______________________

___________________

(підпис уповноваженої особи

(П. І. Б. уповноваженої особи)

Додатки до письмової згоди:
1) картка зразка підпису уповноваженої особи ППБ;
2) дані контактної особи ППБ;
3) копія документа, що підтверджує право особи, яка підписує письмову
згоду на приєднання в цілому до договору про участь у балансуючому ринку
щодо підпису.

Додаток 1
до Письмової згоди на приєднання в цілому
до договору про участь
у балансуючому ринку № __________
від «___» __________ ____ р.
Картка зразка підпису уповноваженої особи ППБ

ППБ

Енергетичний
ідентифікаційний код

Посада

Зразок
П. І. Б.
підпису

Документ, відповідно до якого особа має
повноваження на підписання Договору

(EIC)

Додаток 2

П. І. Б.

Посада

Тел.

до Письмової згоди на приєднання в цілому
до договору про участь
у балансуючому ринку № __________
від «___» __________ ____ р.
Дані контактної особи ППБ
Електронна адреса

