
 

ДОГОВІР №___________ 

купівлі-продажу електричної енергії 
м. Івано-Франківськ                                                                             "____"_____________ 20__ р. 

 

ПОКУПЕЦЬ: ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД», який діє на підставі Ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

виданої постановою НКРЕКП № 429 від 14.06.2018, в особі директора Дацка Олега 

Богдановича, який діє на підставі статуту, з однієї сторони та 

ПРОДАВЕЦЬ: ___________________________________________, що діє на підставі 

_____________________________ в особі __________________________, який діє на підставі 

____________, з другої сторони, уклали даний договір про наступне: 

             

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
 

1.1 Предметом даного договору є продаж Продавцем Покупцю (далі – Сторони) електричної 

енергії, виробленої ________________________ (___адреса розташування_____). 

1.2 При виконанні умов цього Договору, а також вирішенні питань, що не обумовлені цим 

Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законом України «Про ринок 

електричної енергії», Кодексом комерційного обліку, Кодексом розподілу, Правилами 

роздрібного ринку електричної енергії та чинним законодавством України. 

 

2. УМОВИ КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
 

2.1 Для об’єктів Продавця електричної енергії обсяг фактично спожитої/відпущеної за 

розрахунковий період електричної енергії визначається оператором системи розподілу 

окремого для кожного об’єкта.  

2.2 У кожному розрахунковому періоді обсяг відпуску електричної енергії, виробленої на 

об’єкті електроенергетики __________________________, визначається за вирахуванням 

обсягу витрат електричної енергії на власні потреби відповідного об’єкта. 

2.3 Продавець з початку розрахункового періоду подобово станом на 16.00 год надає за дві 

доби (враховуючи вихідні дні), до дня на який проводиться закупівля електроенергії на 

РДН, Покупцю в електронній формі Щоденний погодинний план-графік (Додаток № 4) 

відпуску в мережу електричної енергії, що буде вироблено на _______________________ 

по торговій зоні «ОЕС України» та торговій зоні «Острів Бурштинської ТЕС». 

2.4 По закінченні розрахункового періоду загальна кількість виробленої електроенергії  із 

відображенням показників лічильників оформляється Сторонами актом купівлі-продажу 

електроенергії за формою Додатку № 1 та Щоденним погодинним графіком відпущеної 

електричної енергії за кожною торговою зоною окремо за формою Додатку № 5, що 

погоджується оператором системи розподілу. Акт складається Продавцем у двох 

примірниках і підписується уповноваженими представниками Сторін. Розрахунковий 

період - календарний місяць в якому здійснювався продаж електроенергії. 

2.5 Рахунок - фактура оформляється Продавцем на підставі підписаного Сторонами акту 

купівлі-продажу електроенергії (Додаток № 1). 

2.5 Продавець продає електричну енергію Покупцю, затверджену Щоденним погодинним 

планом-графіком зі знижкою 5 (п’ять) % від середньої закупівельної ціни, що утворилася 

за розрахунковий період на ринку «на добу наперед». В разі відхилення обсягів 

відпущеної електричної енергії від  Щоденного погодинного плану-графіку, Покупець 

купує електричну енергію за приведеним розрахунком.  

            Якщо Виробник продає Покупцю кількість електричної енергії, що: 

       - перевищує заявлену у Погодинному плані-графіку, вартість розраховується за 

формулою:  

      Варт = Wплан * 0,95 * тариф + ( Wфакт – Wплан ) * 0,80 * тариф    , 

                де Wплан – кількість кВт*год, що затверджено в Погодинному плані-графіку за 

розрахунковий місяць, 



                      Wфакт – кількість кВт*год, що фактично відпущені з мережу за розрахунковий 

місяць; 

       - менше заявленої у Погодинному плані-графіку, вартість розраховується за формулою: 

 

                                    Варт = Wфакт * 0,95 * тариф – ( Wплан – Wфакт ) * 0,15 * тариф 

       

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 
 

3.1 Продавець зобов'язується: 

3.1.1 Підтримувати розрахункові засоби обліку електроенергії, за якими ведуться розрахунки, 

у стані, що відповідає існуючим вимогам. 

3.1.2 При виявленні несправності засобів обліку електроенергії чи їх пошкодження, 

терміново телефонограмою повідомити диспетчера оператора системи розподілу                                 

АТ «Прикарпаттяобленерго» для термінового усунення неполадок. 

3.1.3 Приймати від Покупця оплату за електроенергію шляхом банківських безготівкових 

розрахунків, або інших розрахунків, що не суперечать чинному Законодавству. 

3.1.4 У разі несправності автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії 

приймати участь у сумісному з оператором системи розподілу знятті показників 

приладів погодинного обліку електроенергії в перший день місяця наступного за 

розрахунковим, та складати акт (Додаток № 1), яким фіксується фактична величина 

щомісячного виробництва електроенергії. 

3.1.5 Надавати Покупцю до оплати рахунок-фактуру (Додаток № 3) не пізніше п’ятого числа 

місяця, наступного за розрахунковим. 

3.1.6 Продавати електричну енергію, якісні характеристики якої відповідають ДСТУ – 

13109-97. 
 

3.2 Покупець зобов'язується: 

3.2.1. Отримувати та оплачувати електроенергію, відпущену Продавцем Покупцю за даним   

Договором.  

3.2.2. Щомісячно, протягом п’яти банківських днів з дня отримання належним чином 

оформленого рахунку – фактури розраховуватись з Продавцем за отриману 

електроенергію шляхом безготівкових розрахунків чи в інших формах, не заборонених 

чинним законодавством.  

3.2.3. У разі порушення договірних вимог сплачувати на користь Продавця передбачені 

законодавством та даним Договором штрафні санкції. 

4. ФОРС-МАЖОР 
 

4.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків 

за даним Договором, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, які 

виникли в момент дії даного Договору і є подіями надзвичайного характеру, а саме: 

пожежа, землетрус, повінь, блискавка, ожеледь або надмірне нагромадження снігу, інші 

стихійні лиха; вибухи, війна або військові дії, терористичні акти та політичні перевороти, 

страйки, масові заворушення, обставини непереборної сили. Строк виконання зобов'язань 

продовжується на строк дії форс-мажорних обставин. 

4.2. Доказом дії форс-мажорних обставин є документ виданий Торгово-промисловою палатою 

України. 

4.3. Про виникнення форс-мажорних обставин потерпіла сторона повідомляє письмово іншу 

сторону протягом одного  робочого дня та подає інформацію про вжиті заходи щодо 

усунення наслідків цієї події. 

4.4. При виникненні форс-мажорних обставин, що впливають на виконання  сторонами 

взаємних зобов'язань, Сторони протягом 10 днів після виникнення таких обставин 

приймають спільне рішення по виконанню умов даного договору. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

5.1. За порушення грошових зобов'язань, у тому числі за несвоєчасні, або неналежні 

розрахунки за придбану електроенергію, Покупець сплачує на користь Продавця пеню у 



розмірі облікової ставки НБУ від суми боргу за кожен день прострочення, сплачує суму 

боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 

один відсоток річних від простроченої суми. 

5.2 У разі невиконання чи неналежного виконання сторонами зобов’язань за даним Договором 

вони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 

6.1. Сторони зобов'язуються вирішувати всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути в 

ході виконання даної угоди шляхом переговорів між сторонами. 

6.2. У разі коли суперечки та розбіжності не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вони 

підлягають вирішенню в Господарському суді у відповідності до чинного законодавства 

України. 

7. ІНШІ УМОВИ 
 

7.1. Даний договір набуває чинності з дня його підписання обома сторонами і діє до ________.  

7.2. Сторони погоджуються з тим, що у цей Договір та його Додатки у разі необхідності 

можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін. 

7.3. У разі змін чинного законодавства України Сторони вносять відповідні зміни до цього 

Договору. 

7.4. Договір підписаний в двох примірниках, по одному для кожної Сторони. Обидва 

примірники мають однакову юридичну силу. 

7.5. Сторони підтверджують, що є платниками податку на загальних підставах. 

7.6. Додатки до цього договору є невід’ємною частиною договору: 

- Додаток № 1 "Акт купівлі-продажу електроенергії між ______________________ та 

ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД"; 

- Додаток № 2 «Перелік розрахункових приладів обліку сонячної електростанції»; 

- Додаток № 3 «Рахунок-фактура №_______ від «___________»; 

- Додаток № 4 «Погодинний план-графік відпуску в мережу електричної енергії на 

___________ місяць 20____ рік»; 

- Додаток № 5 «Погодинний графік відпуску в мережу електричної енергії за 

___________ місяць 20____ рік». 

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
 

 

 

 

Покупець: 

 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 

76019, м. Івано-Франківськ, 

вул. Надрічна, 4 Б 

код ЄДРПОУ 42129720 

Інд. податковий номер 421297209151 

Телефон: +380 (0342) 586390 

e-mail: solar@pret.com.ua 

 

Директор 

 

__________________ Дацко О.Б. 
 

            М. П. 

   Директор 

     

    ______________________  

                             М.П. 

Продавець: 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 до Договору  

купівлі-продажу  

№_______від ________20__ р. 

 

АКТ 

купівлі-продажу електроенергії між 

_______________________________________ та  

ТОВ “ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД” 

____________________20___ р. 
(назва місяця) 

__________________________________________________________, що діє на підставі 

________________________, в особі ______________________, який діє на підставі 

___________, та  

ТОВ “ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД”, що діє на підставі Ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою 

НКРЕКП № 429 від 14.06.2018, в особі директора Дацка Олега Богдановича, який діє на 

підставі статуту, з іншого боку, склали цей Акт про те, що  

з “____” _____________20___р.   по  “___” _____________ 20___р. 

Установкою _________________ (___адреса розташування_____) вироблено та продано 

ТОВ “ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД” електроенергію відповідно до нищеприведеного балансу  

Баланс електроенергії 

№ 

лічильн. 

Одиниця 

виміру 
Напрямок е/е 

Показник 

лічильника на 24 

год 
Різниця 

показників 

Коеф. 

лічиль 

ника 

Згенеровано 

згідно 

показників 

розрахункових 

точок обліку 

Втрати 

електроенергії 

в мережах 

Продавця, 

кВт*год 

Відпущено 

електроенергії  

Покупцю, 

кВт*год 
Кінець 

періоду 

Початок 

періоду 

 кВт*год Генерація        

 кВт*год Споживання        

 кВт*год Генерація        

 кВт*год Споживання        

Всього    

 
Всього відпущено електроенергії Покупцю                                                      кВт*год  
Тариф грн./кВт*год (без ПДВ)                                                                      грн./кВт*год  

Вартість відпущеної електроенергії (без ПДВ)                                                        грн.  

ПДВ                                                                                                                                  грн.  

Всього                                                                                                                              грн.  

 

Покупець: 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 
 

Директор 

 

___________________Дацко О.Б. 
 

М.П. 

  

Продавець: 

___________________________ 

 

Директор 

 

_____________________                                        
 

М.П. 



Додаток № 2 до Договору  

купівлі-продажу  

№________від _________20__ р 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

розрахункових приладів обліку генераційних установок 

 

 

№№ 
п/п 

Найменування об’єкту 

Дані приладів обліку 

№ 
електро- 

лічильників 

Тип електро- 

лічильників 

Тр-ри 

струму 

Тр-ри 

напруги 

Розрахункові 

коеф. 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупець: 

ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД» 
 

 

Директор 

 

__________________ Дацко О.Б. 
М.П. 

 Продавець: 

_________________________ 

 

 

Директор 

 

______________________                                         
М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Додаток № 3 до Договору  

купівлі-продажу  

№_______від ____________20__ р 
 

 

 

Рахунок-фактура №____________ від____________ 
 

Покупець: ТОВ  “ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД” код ЄДРПОУ 42129720 

Адреса:  76019, м. Івано-Франківськ, вул. Надрічна, буд. 4 Б 

ІПН:  421297209151 
Р/рахунок:    

 
Продавець:   
Адреса:   
ІПН:                            
Р/рахунок  

Підстава: договір купівлі-продажу №________________ від _________________ 

 
 

Найменування товару 
Од. 

виміру 

 
Кількість Ціна Ціна за одиницю Сума 

1 2  3 4 5 6 

       

 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

                                         Разом без ПДВ                                                                                                                  ____________ 
                                              ПДВ      20%                                                                                                                  ____________ 
                                              Разом                                                                                                                                   ________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Всього (прописом): _________________________________________________________________________________ 
  
 

Керівник ____________________                                                                         Виписав _______________________ 

 

Гол. бухгалтер ________________________ 

        
 
 
 



 Додаток № 4 до Договору  

купівлі-продажу  

№_______від ____________20__ р 

Погодинний план-графік відпуску в мережу електричної енергії на ______________місяць 20___рік 
ТЗ «ОЕС України» / ТЗ «Острів Бурштинської ТЕС» 

 
 

0100 0200 0300  0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
25                         
26                         
27                         
28                         
29                         
30                         
31                         

 
 
 
 
 
 

Покупець: 

ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 
 

 

 

 Продавець: 

_______________________ 

 

 

 



ПОГОДЖЕНО:                   ____________________________ 

Оператор системи розподілу       (підпис, посада, прізвище)          МП 

 

 

Додаток № 5 до Договору  

купівлі-продажу  

№_______від ________20___ р 

Погодинний графік відпуску в мережу електричної енергії за ___________місяць 20__ рік 
ТЗ «ОЕС України» / ТЗ «Острів Бурштинської ТЕС» 

 
0100 0200 0300  0400 0500 0600 0700 0800 0900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
25                         
26                         
27                         
28                         
29                         
30                         
31                         

 
 
 Покупець: 

ТОВ «Прикарпатенерготрейд» 
 

 

 

 Продавець: 

_______________________ 

 

 

 


