ДОГОВІР № ____________
купівлі-продажу електричної енергії
м. Київ

« _____ »___________ 20__ року

ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП» (далі - Продавець), що діє на підставі ліцензії
на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг постановою від 13 грудня 2019р. № 2774, в особі директора Біленького
Дмитра Валерійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______________» (далі Покупець), що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання електричної енергії споживачу, виданої Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановою від __.__.20__р.
№ ________, в особі директора ________________, що діє на підставі ____________, з другої
сторони, що спільно іменуються Сторонами, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір про
наступне:
1. Предмет договору
1.1. За цим договором Продавець зобов'язаний продати електричну енергію Покупцю, а
Покупець зобов'язаний купити (прийняти та оплатити) електричну енергію в обсягах, що
визначені графіками погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії та за ціною
визначені в Додатку № 1.
1.2. Обов'язковою умовою для купівлі-продажу електричної енергії є наявність у Сторін
укладеного в установленому порядку з оператором системи передачі договору про врегулювання
небалансів та отримання доступу до електронної платформи Оператора системи передачі MMS.
2. Загальні умови Договору
2.1. У Договорі терміни вживаються в таких значеннях:
Акт – Акт купівлі-продажу електроенергії, оформлений між Покупцем та Продавцем;
ДД – двосторонній договір;
Договір – Договір купівлі-продажу електричної енергії, укладений між Покупцем та
Продавцем;
ККО – Кодекс комерційного обліку електричної енергії;
ОСП – Оператор системи передачі;
Регулятор - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг;
Торговий день (Д) - період у 24 (23 або 25 у залежності від переходу на літній/зимовий час)
послідовні розрахункові періоди, що починається о 00:00 за київським часом;
2.2. Сторони визнають свої зобов’язання згідно з положеннями чинного законодавства
України в сфері енергетики при виконанні Договору.
2.3. Продавець продає Покупцю електроенергію за цінами, що встановлені та/або розраховані
відповідно до пункту 4.1. цього Договору.
2.4. Вартість електричної енергії, купленої Покупцем у Продавця в розрахунковому періоді,
визначається на підставі ціни відповідно до Додатку № 1.
3. Умови визначення обсягів купівлі - продажу електроенергії
3.1. Протягом дії Договору, Покупець та Продавець узгоджують обсяги електричної енергії,
які Покупець планує купувати у Продавця в розрахунковому періоді у спосіб визначений п. 3.4.
та 3.6 Договору.
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В Додатку № 1 зазначається заявлений щоденний погодинний обсяг електричної енергії в
розрахунковому періоді, що Покупець планує купувати у Продавця.
3.2. Купівля-продаж електроенергії у розрахунковому періоді здійснюється у відповідності
до договірних графіків погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії, які узгоджені
Сторонами у Додатку № 1, або скориговані у відповідності до умов цього Договору.
3.3. Покупець у випадку необхідності може скоригувати графіки погодинного обсягу купівліпродажу електричної енергії шляхом направлення на адресу Продавця за 2 доби (Д-2), що
передують торговому дню (Д) Додатку № 2 «Скореговані графіки погодинного обсягу купівліпродажу електричної енергії» у спосіб визначений п. 3.4. Договору.
3.4. Додаток № 1 та Додаток № 2 надсилаються Покупцем з електронної адреси
___________________ та ___________________ на електронну адресу Продавця
o.holovchenko@r-g.com.ua та info@r-g.com.ua у вигляді електронного документу (файл Excel)
підписаного електронним цифровим підписом. У разі відсутності електронного цифрового
підпису Покупець надсилає два файли: файл Excel з відомостями про погодинні обсяги
споживання (Додаток № 1 або Додаток № 2) та його сканований формат, підписаний та
скріплений печаткою Покупця.
3.5 Продавець у випадку необхідності може скоригувати графіки погодинного обсягу купівліпродажу електричної енергії шляхом направлення на адресу Покупця за 2 доби (Д-2), що
передують торговому дню (Д) Додатку № 2 «Скореговані графіки погодинного обсягу купівліпродажу електричної енергії» у спосіб визначений п. 3.6. Договору.
3.6. Додаток № 1 та Додаток № 2 надсилаються Продавцем з електронної адреси
o.holovchenko@r-g.com.ua або info@r-g.com.ua
на електронну адресу Продавця
___________________ та ___________________ у вигляді електронного документу (файл Excel)
підписаного електронним цифровим підписом. У разі відсутності електронного цифрового
підпису Продавець надсилає два файли: файл Excel з відомостями про погодинні обсяги
споживання (Додаток № 1 або Додаток № 2) та його сканований формат, підписаний та
скріплений печаткою Покупця.
3.7. Сторони відповідно до Правил ринку інформують ОСП про договірні обсяги купівліпродажу електричної енергії за укладеним договором (реєстрація ДД).
Продавець та Покупець зобов’язані подати повідомлення про реєстрацію ДД з обсягами
електричної енергії (Додаток № 1), які мають збігтись. Сторони можуть відкликати або
змінювати свої зареєстровані ДД до закриття воріт реєстрації ДД тільки за попереднім
узгодженням з іншою Стороною.
Обсяги електричної енергії, що купуються і продаються за цим Договором, є договірними
зобов’язаннями щодо відпуску/відбору електроенергії. Відповідні відхилення враховуються при
розрахунку небалансу електричної енергії відповідно до Правил ринку.
3.8. У разі відсутності реєстрації однією зі Сторін до 10-00 доби (Д-1), що передує торговому
дню (Д) або подання однією зі Сторін на електрону платформу ОСП відмінних значень від
визначених у Додатку № 1 або Додатку № 2, Сторона, з вини якої такі обсяги визнані недійсними
та відхиленими, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки згідно п. 6.2 цього Договору.
4. Ціна та порядок розрахунків
4.1. Ціна за 1 МВт*год електричної енергії за Договором та порядок оплати узгоджуються
сторонами у Додатку №1.
4.2. Розрахунок за куплену Покупцем електроенергію здійснюється грошовими коштами, що
перераховуються на рахунок зі спеціальним режимом використання Продавця, з урахуванням
ПДВ.
4.3. Проект Акту купівлі-продажу електричної енергії готується, підписується Продавцем у
термін до 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, та надається Покупцю для
узгодження та підписання.
4.4. Акт купівлі-продажу електричної енергії підписується Покупцем протягом двох робочих
днів з моменту одержання проекту Акту, підписаного з боку Продавця. У випадку незгоди з
проектом Акту, протягом 2-х робочих днів Покупець направляє Продавцю лист про відмову в
підписанні Акту із вказівкою причин. У разі непідписання та/або неповернення Продавцю Акту
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приймання-передачі електричної енергії та ненадання обґрунтованої відмови, Акт купівліпродажу електричної енергії вважається підписаним та погодженим Покупцем.
4.5. Продавець розглядає пропозиції Покупця, у разі згоди направляє відкоригований проект
Акту купівлі-продажу електричної енергії для підписання з боку Покупця протягом 2-х робочих
днів.
4.6. Датою виконання зобов’язань Продавця за розрахунковий період є дата підписання обома
сторонами Акту купівлі-продажу електричної енергії.
4.7. Розрахунок за куплену-продану електричну енергію здійснюється з урахуванням ПДВ
грошовими коштами в національній валюті України.
4.8. Днем здійснення оплати від Покупця вважається день, в який сума, що підлягає сплаті,
зараховується на банківський рахунок Продавця.
4.9. Продавець зобов’язується скласти податкові накладні та/або розрахунки коригування до
них в електронній формі та зареєструвати їх відповідно до порядку та строку, визначених
законодавством України. В податковій накладній зазначається найменування товару згідно коду
УКТ ЗЕД 2716 00 00 00 «Електроенергія».
4.10. Враховуючи те, що продаж електроенергії Продавцем Покупцю в мережах Оператора
системи передачі носить безперервний характер, Продавець не пізніше останнього дня місяця, в
якому отримано кошти за продану електричну енергію, складає зведену податкову накладну та
зобов’язується направити її Покупцеві в електронній формі з дотриманням умов щодо її
складання та реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та строки, визначені
чинним законодавством.
5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Продавець має право:
5.1.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати від Покупця плату за поставлену електричну
енергію.
5.1.2. Вимагати від Покупця надання всієї інформації, передбаченої цим Договором, в
порядку і в терміни, визначені цим Договором.
5.1.3. Отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені Продавцем у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань перед Продавцем,
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.
5.1.4. Не реєструвати на платформі ОСП повідомлення про погодинні обсяги продажу
електричної енергії Покупцю, в разі виникнення в нього заборгованості перед Продавцем після
дати остаточного розрахунку за відповідний період. При цьому, після повного погашення
Покупцем заборгованості Продавець може відновити свої зобов’язання з реєстрації повідомлень
про обсяги продажу електричної енергії Покупцю.
5.1.15. Інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
5.2. Продавець зобов’язаний:
5.2.1. Здійснювати продаж електроенергії Покупцю в договірних обсягах, відповідно до
графіків погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії (Додаток № 1).
5.2.2. Надавати Покупцю всю інформацію, передбачену Договором, в порядку та терміни,
передбачені Договором та відповідно до вимог чинного законодавства.
5.2.3. Надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за
цим Договором відповідно до Правил ринку.
5.2.4. Відшкодувати збитки Покупцю, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним
виконанням Продавцем своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору та чинного
законодавства.
5.3. Покупець має право:
5.3.1. Вимагати від Продавця продаж електроенергії належної якості з договірних обсягів,
відповідно до графіків погодинного обсягу купівлі-продажу електричної енергії (Додаток № 1)
або скоригованих даних (Додаток № 2).
5.3.2. Отримувати інформацію від Продавця, надання якої передбачено умовами цього
Договору.
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5.3.3. Отримувати відшкодування збитків від Продавця, понесених у зв'язку з невиконанням
або неналежним виконанням Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем, відповідно до умов
цього Договору та чинного законодавства.
5.3.4. Інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
5.4. Покупець зобов’язаний:
5.4.1. Купувати у Продавця електроенергію відповідно до договірних обсягів та здійснювати
за неї своєчасні розрахунки відповідно до Додатку № 1.
5.4.2. Надавати Продавцю всю інформацію, передбачену Договором, в порядку та терміни,
передбачені Договором та відповідно до вимог чинного законодавства.
5.4.3. Надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за
цим Договором відповідно до Правил ринку.
5.4.4. Не реєструвати на платформі ОСП повідомлення про погодинні обсяги продажу
електричної енергії Покупцю, в разі виникнення в нього заборгованості перед Продавцем після
дати остаточного розрахунку за відповідний період. При цьому, після повного погашення
Покупцем заборгованості Продавець може відновити свої зобов’язання з реєстрації повідомлень
про обсяги продажу електричної енергії Покупцю.
5.4.5. Відшкодувати збитки Продавцю, понесені ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Покупцем своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору та
чинного законодавства.
6. Відповідальність
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони
несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України.
6.2. У разі несплати або несвоєчасної оплати за електричну енергію у строки, зазначені в
розділі 4 Договору, Покупець, крім суми заборгованості з врахуванням встановленого індексі
інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, сплачує на користь Продавця пеню
за кожний день прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за
який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день
протягом всього періоду прострочення.
6.3. У разі відсутності реєстрації однією із Сторін до 10-00 години доби (Д-1), що передує
торговому дню (Д) або подання однією зі Сторін на електрону платформу ОСП відмінних обсягів
від визначених у Додатку № 1 та/або Додатку № 2, що призвело до отримання Сторонами
повідомлення на електронній платформі ОСП, що надані для реєстрації неоднакові обсяги
електричної енергії є недійсними та відхиленими, то Сторона, з вини якої такі обсяги визнані
недійсними та відхиленими, зобов’язана відшкодувати завдані цим збитки іншій Стороні.
Розмір відшкодування таких збитків визначається як різниця добутку суми обсягів
електричної енергії, що незареєстровані на електронній платформі з вини Продавця та ціни за 1
МВт*год електричної енергії, що склалася на балансуючому ринку електричної енергії за
негативний небаланс на відповідну торгову добу, та добутку суми обсягів електричної енергії,
що незареєстровані на електронній платформі з вини Продавця та ціни за 1 МВт*год електричної
енергії за цим Договором.
Розмір відшкодування таких збитків визначається як різниця добутку обсягів електричної
енергії, що незареєстровані на електронній платформі з вини Покупця та ціни за 1 МВт*год
електричної енергії за цим Договором, та добутку обсягів електричної енергії, що
незареєстровані на електронній платформі з вини Покупця та ціни за 1 МВт*год електричної
енергії, що склалася на балансуючому ринку електричної енергії за позитивний небаланс на
відповідну торгову добу.
У випадку призупинення продажу електричної енергії, якщо Покупець не здійснив
реєстрацію/повідомлення договірних обсягів передбачених даною Заявою-угодою, або
скоригував їх на менший обсяг, на електронній платформі ОСП або реєстрація таких договірних
обсягів була скасована/зупинена АР/ОСП на електронній платформі ОСП через невиконання
Покупцем Правил ринку, Продавець звільняється від будь-якої відповідальності та обов’язку
щодо повернення Покупцю сплачених коштів в розмірі на який було зменшено обсяг електричної
енергії за ціною «Ринку на добу наперед» та відшкодування штрафних санкцій, витрат, збитків,
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понесених Покупцем (прямо або опосередковано) у зв’язку з призупиненням продажу Продавцем
електричної енергії.
6.4. Сторони не несуть відповідальність за будь-які перебої у роботі електронної платформи
оператора системи передачі, що мало наслідком відсутність реєстрації на електронній платформі
ОСП, на якій здійснюється реєстрація на двосторонній основі договірних обсягів купівліпродажу електричної енергії.
6.5. У разі порушення Покупцем строків оплати Продавцю за договірний обсяг електричної
енергії або будь-якої частини такого обсягу електричної енергії у відповідності до умов цього
Договору, Продавець має право на власний розсуд вважати відмовою Покупця від договірного
обсягу або його частини. Відмова Покупця від договірного обсягу електричної енергії або його
будь-якої частини дає право Продавцю розпорядитись таким обсягом на власний розсуд, в тому
числі продати будь-якій(-им) третій(-ім) особі(-ам).
6.6. Порушення умов цього Договору, а також обґрунтування завданих збитків має бути
документально підтверджено.
6.7. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно
до умов даного Договору.
7. Форс-мажор
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форсмажорних обставин).
7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
7.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форсмажорних обставин.
7.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання
відповідно до законодавства.
7.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за електричну енергію, яка була надана до їх виникнення.
8. Вирішення суперечок
8.1 У разі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні умов Договору чи в зв’язку
з ним, вирішуватимуться по можливості шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. У разі якщо суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони
підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з законодавством України.
9. Інші умови
9.1. Договір набуває чинності з дати підписання Сторонами та скріплення їх підписів
печатками та діє до ___ _____________ 20__ р..
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 1 (один) календарний рік на тих же умовах.
9.2. Сторони погоджуються з тим, що у Договір та його додатки у разі необхідності можуть
бути внесені зміни та доповнення за взаємною домовленістю Сторін.
9.3. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять відповідні зміни до
Договору, які необхідні для усунення протиріч.
9.4. У випадку внесення змін до Договору, вони мають бути оформлені у вигляді додаткової
угоди (за виключенням повідомлень про зміну поштових та банківських реквізитів) за підписами
уповноважених осіб Сторін та скріплені їх печатками.
У випадку зміни поштових чи банківських реквізитів однієї зі Сторін, остання зобов'язана
письмово повідомити про це іншу Сторону протягом п'яти робочих днів з дня такої зміни. Таке
повідомлення, підписане уповноваженою особою стає частиною Договору лише за умови
безпосереднього його отримання іншою Стороною.
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9.5. Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином, якщо вони
здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або особисто
за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін, за винятком випадків, передбачених цим
Договором. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення
або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.
9.6. Договір підписаний у двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва
примірника мають однакову юридичну силу.
9.7. Права та обов’язки, що виникають за Договором у однієї із Сторін, не можуть бути
передані третій стороні без письмової згоди іншої Сторони за Договором.
9.8. Дія Договору може бути припинена достроково за згодою Сторін або за рішенням суду.
Сторона Договору, яка вважає за необхідне розірвати Договір, повинна надіслати пропозиції про
це другій Стороні рекомендованим або цінним листом. Сторона Договору, яка отримала
пропозицію про розірвання Договору, у двадцятиденний строк після отримання пропозиції
повідомляє другу Сторону про результати її розгляду. У разі недосягнення згоди між Сторонами
щодо розірвання Договору або у разі неодержання відповіді в установлений строк заінтересована
Сторона має право передати спір на вирішення до суду. При досягненні згоди Сторонами про
розірвання Договору дія Договору в частині розрахунків припиняється після повного виконання
Сторонами своїх зобов'язань.
9.9. Сторони погоджуються, що положення Договору є конфіденційною інформацією та
Сторони зобов’язуються не розголошувати їх третім особам без попередньої письмової згоди
іншої Сторони, крім розкриття цієї інформації у випадках, прямо передбачених чинним
законодавством України.
Продавець:
ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП»

Покупець:
ТОВ «_________________»

Юридична адреса: 01004, м. Київ,
вул. Червоноармійська/Басейна, 1-3/2, літ. «А»
Поштова адреса: 01001, а/с В 520, Київ 1
код ЄДРПОУ: 41468654
Банківські реквізити:
ІBAN UA303226690000026030300747995
в АТ «Ощадбанк»
ІПН 414686526554
email: info@r-g.com.ua
o.holovchenko@r-g.com.ua
тел. (044) 390-90-91, (067) 726-27-66
ЕІС-код: 56X930000114740U

Юридична адреса:

____________________ Біленький Д.В.

Постачальник ___________________

Поштова адреса:
код ЄДРПОУ:
Банківські реквізити:
ІПН
Email
тел. (___) ___-__-__
ЕІС-код:

____________________ _______________
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