
договIр }lъ _
про постачання електричноi енергii споживачу

м. Киiв 2022року

ТОВДРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВЦПОВIДАЛЬШСТЮ "РУСОЛ ЕНЕРДЖI"
яке дiе на пiдставi лiцензii з постачанЕя електричноi енергii споживачу, виданоТ постановою
Нацiона,rьноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунilльних
послуг (да.гli - НКРЕКП, або Регулятор) вiд 24 березня2021 року Jф512, (да-пi - Постачальник)
в особi директора Ульянкiна Павла Павловича, який дiе на пiдставi Статугу, з однiсТ

якии дlе на
пrдстав1 (далi - Споживач), з iншоТ сторони, (да,ri - разом Сторони, а кожна
окремо Сторона), уклали цей договiр про постачання електричноТ енергiТ споживачу

l. зАгАльнI положшння
1. .Щоговiр про постачання електричноТ енергii споживачу (далi - ýоговiр) встановлю€

умови та порядок постачаннrI електричноТ енергii як товарноТ продукцii Споживачу
ПостачальЕиком та укладаеться Сторонами, з урахуваннJIм статей бЗЗ, бЗ4, 641., 642
Idивiльного кодексу Украiни, шляхом пiдписання Сторонами двох примiрникiв, якi мають
однакову юридичну силу.

2. Умови цього ffоговору розробленi вiдповiдно до Закону УкраiЪи "Про ринок
електричноi енергii" та Правил роздрiбного ринку електричноТ енергii, затверджених
постановою НацiональноТ KoMicii, цо здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, вiд 14.03.2018 JrIh З12 (да,тi - ПРРЕЕ), та е однаковими для Bcix
споживачiв. Термiни та визначення, що використовуються в цьому rЩоговорi, вживаються у
значеннях, наведених у чинних нормативно-правових актах у сферi епектроеЕергетики,

2. прЕдмЕт договору
1. За цим ,Щоговором Постачальник продас електричну енергiю Спожимчу длrI

забезпечення потреб електроустановок Споживача" а Споживач оплачуе Постачальнику
BapTicTb використаноТ (купованоТ) електричноi енергiТ та здiйснюе iншi платежi згiдно з

}мовами цього [оговору.Споживач пiдтверджуе, що на дату укJIадення цього ,Щоговору у
нього (Споживача) е чинний договiр про надання послуг з розподiлу (передачi), що уклалений
в установлен ому порядку з оператором (оператора:rли) системи розподiлу (передачi).

3. умови постАчАння
Обов'язковими р(овами для постачаЕня електричноi енергiТ Споживачу е:

1. Наявнiсть у Споживача },кладеного в установленому порядку з оператором системи
договору про надання послуг з розподiлу (перелачi) на пiдставi якого Споживач набрае право
отримувати послугу з розполiлу (передачi) електричноТ енергii;

2. За yciMa точкаN{и комерuiйного облiку на об'ектi (об'сктах) Споживача, за якими
здiйснюеться (плануеться) постачання елекгричноi енергii, укладено договiр про наданнrI

послуг комерцiйного облiку електричt{оi енергii (якщо iнше не передбачено договором про

розподiл/передачу);
3. Вiдс}тнiй факт припиненrrя/призупинення постачання електричноТ енергiТ або

надання послуг з розподiлу (передачi) електричноi енергii у виIIадках, передбачених
законодавством у сферi енергетики;

4. Вiдсутня прострочена заборгованiсть за договорами про постачаIIня електричноТ

енергii або про надання послуг з розподiлу (передачi) електричноТ енергiТ.

5. Початок постачання електричноi енергii Споживачу с дата, зазначена в заявi-
при€днаннi, якае додатком 1 до цього.Щоговору.

6. Постачання електричноi енергiТ Споживачу здiйсню€ться вiдповiдно Заяви на
постачання електричноi енергiТ, яканада€ться Споживачем за формою вiдповiдно до Щодатку



1 до цього.Щоговору, на вiдповiдний розрахlнковий перiол згiдно умов цього.ЩоговорУ.
7. У разi якщо Споживач calrlocTiйHo забезпечуе прогнозуван}uI щоденних прогнозних

обсягiв споживання електричноi енергiТ наданшI Постача,тьЕику щоденних прогнозних обсягiв
споживанIш, вiдповiдно Щолатку J\Ъ4, с обов'язковим. У разi забезпечення прогнозУВання

цlоденних обсягiв споживання електричноТ енергiТ засобами Постачальникаэ Постачальник
забезпечуе прогнозування самостiйно.

8. Споживач мас пр€tво вiльно змiнювати Г[остача,тьника електричноi енергii
вiдповiдно до процедури, визначеноТ ПРРЕЕ, та умов цього,Щоговору.

4. якIсть постАчАння ЕлЕктричноi ЕнЕрпi
1. Дш забезпечення безперервного постачання елеюричноi енергii Споживачу

Постача_lьник зобов'язуеться здiйснювати свосчасну закупiвлю електричноi енергii в обсягах,
tцо за на,lежних умов забезпечать задоволення попиту на спожIdвання електричноi енергiТ

споживачем.
2. Постача,тьник зобов'язуеться забезпечити комерчiйну якiсть обслуговування, яка

нада€ться Споживачу за цим .Щоговором, що передбачае вчасне та повне iнформування
Споживача про у!{ови постачаЕня електричноТ енергii, цiни на електричну енергiю та BapTicTb

послуг, що надаються, надання роз'яснень положень aKTiB чинного зiжонодавства, яКиМи

регулюються вiдносини CTopiH, ведення точних та прозорих розрахункiв iз Споживачем, а

також можливiсть вирiшення спiрних питанъ шлJIхом досудового вреryлювання.

5. ЦIНА, ПОРЯДОК ОБЛКУ ТА ОПЛАТИ BAPTOCTI ЕЛЕКТРИЧНОi ЕНЕРГIi
1. Споживач розраховуеться з Постачальником за електричну енергiю за цiнами, що

визначаються вiдповiдно до порядку визначення цiни електричноТ енергii, згiдно з ,Щолатком
N2 до цього,Щоговору.

2. Порялок визначення BapTocTi електричноТ енергiТ зазнача€ться в Комерuiйнiй
пропозицiТ Постачапьника (,Щолаток JФ2).

3. Щiна електричноi енергiТ ма€ зазначатися Постачальником у рах}цках про оплату
електричноi енергiТ за цим .Щоговором, у тому числi у разi iT змiни. У випадках застосування

до Споживача диференцiйованих цiн електричноi енергii с}ъ{и, вказанi в рахунках,
вiдображають середню цiну, обчислену на базi рiзних диференчiйованих цiн.

4. Розрахlтrковим перiодом за чим.Щоговором € календарний мiсяць.
5. Оплата BapTocTi електричноТ енергiТ за цим Щоговором здiйснюсться Споживачем

згiдно з обраним порядком розрахункiв за електричну енергiю, викJIючно шляхом
перерахування коштiв на рах}нок Постачшtьника вiдповiдно до банкiвських реквiзитiв
зазначених у роздiлi 15 цього ,Щоговору. У разi змiни банкiвськrтх реквiзитiв Постачальник
письмово повiдомляе про це Спохоlвача не пiзнiше нiж за п'ять календарних днiв До ДаТи

наступного платежу.
6. Оплата здiйснюсться Споживач9м у строки, визначенi у ,Щодатку ]rlb2 до цього

Щоговору. У випадку, якщо день оплати припада€ на небанкiвський день - Споживач зДiйснюс
вiдповiдну оплату не пiзнiше останнього банкiвського дЕя, що передус обумовленому У

Додажу Jt2 до цього,Щоговору дню оплати. Огrлата вважаеться здiйсненою пiсля того, як на

рах}цок Постачальника надiйшла вся с}ъ{а коштiв, шдо пiдлlягае сшлатi за куповtlну електричilу
енергiю вiдповiдно до умов цього,Щоговору.

7. Якщо Споживач не здiйснив оплату за цим ,Щоговором у строки, передбаченi

Щодатком Ns2 до цього .Щоговору, таJабо не допустив представникiв Постачальника до

розрахункових засобiв комерчiйного облiку електри.IноТ енергiТ, що розташованi на територii
Споживача, Постачшlьник мае пpilвo здiйснити заходи з припинення постачi}ння електричноi
енергii Споживачу у порядку, визначеному цим,Щоговором та ПРРЕЕ.

8. Попередження про повне або часткове припинення надасться Споживачу письмовим
чи електронними (елекгронна пошта) повiдомленням, у якому зазначаються пiдстава, дата i
час, з якого електроtIостачання буде повнiстю або частково припинено.

9. Щатою 0тримання таких попереджень ввalкаеться дата ix особистого



вр)п{ення, що пiдтверджусться пiдписом одержувача та/або реестраuiсю вхiдlоТ
кореспонденцiТ, або третiй кЕrлендарний день вiд дати отримання поштовим вiддiленням
звОязку, в якому обслуговуеться одержувач або вiдсрнiсть повiдомлення про неможJIивiсть

доставки електронного листа Споживачу.
10. Припинення електроживлення електроустановок споживача здiЙснюсться

оператором системи розподiлу у порядку, визначеному Кодексом системи переДачi та

Кодексом систем розподiлу.
11. BapTicTb послуг з припиненrrя або вiшовлення елекtроживлення Споживачу, в разi

ik застосування до Споживача, оплачусться Постачальником згiдно виставлених paxyHKiB з

боку Оператора системи розподiлу.
12. Витрати Постачальника за послуги припинення або вiдновлення електроживлення

Споживачу вiдшкодовус Споживач Постачальнику в повЕому обсязi вiдповiдно до
виставлених pz}xyнKiB з боку Оператора системи розподiлу на розрахунковий рахунок
Постача:tьника.

13. У разi наявностi заперечень з боку Споживача щодо повноти/достовiрностi показiв

розрахункових засобiв облiку для здiйснення розрахlнкiв за цим ,Щоговором
використов}.ються данi постачtlJIьника посJryг комерцiйного облiку, Оператора системи

розподiлу, у разi виконання ним функцiй постачальника послуг комерчiйного облiку або
Оператора системи перелачi при виконаннi ним фlнкцiй, перелбачених законодавством
Украiни.

14. Постачiulьник не несе вiдповiдальнiсть за використання вищезrlзначених даних при
здiйсненнi розрilхункiв, в тому числi у виглядi вiдшкодування збиткiво сплати неустойки,
оперативно - господарських санкцiй та будь-яких iнших санкцiй.

15. При цьому, наявнiсть заперечень Споживача щодо повноти/достовiрностi показiв

розрЕlхункових засобiв облiку не е пiдставою дJuI затримки таlабо не повноi оплати коштiв,
згiдно виставлених ПостачаJIьником paxyHKiB.

16. У разi порушення Споживачем cTpoKiB оплати за цим,Щоговором, Постача:tьник мас
прitво вимагати сплату пенi у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ за кожен календарний

день прострочення виконанЕя зобов'язання (оплати). При розрахунку пенi використовуються

розмiри облiкових ставок НБУ, що дiялtи у перiод прострочки, за який сплачу€ться пеня. Пеня
нараховуеться до повного виконаннJI Споживачем зобов'язань по оплатi BapTocTi електричноТ

енергii. За прострочення понад 30 днiв додатково стяry€ться пгграф у розмiрi 0.1% вiд суми
простроченого платежу.

17. У разi виникненrш у Споживача заборгованостi за електричну енергiю за цим
ffоговором Споживач, протягом З (трьох) днiв з дати виникнення заборгованостi зобов'язаний
зверн}тися до ПостачЕlJIьника iз письмовою заявою про затвердження Сторонами графiка
погашення заборгованостi на строк не бiльше 3 (трьох) мiсяцiв та за вимогою Постачальника
подати довiдки, що пiдтверджують неплатоспроможнiсть (обмежену платоспроможнiсть)
Споживача. Графiк погашення заборгованостi оформJul€ться додатком до цього,Щоговору або
окремим договором про роструктуризаuiю заборгованостi. Укладення Сторонами та

дотримаЕня Споживачем графiка погашення заборгованостi не звiльняс Споживача вiд
здiйснення потоlших платежiв за цим,Щоговором.

18. В буль-якому випадку та не з€}лежно вiд факту отримання зzulви про затвердженнJI

Сторонами графiка погашення заборгованостi ПостачаJIьник мае право здiйснити заходи з

припинення постачання електричноi енергii Споживачу у порядку, визначеному цим
Щоговором та ПРРЕЕ.

19. За наявностi неврегульованого боргу електропостачальник мае право розiрвати
договiр про постачання електричноТ енергiТ споживачу, Споживач здiйснюе плату за поспугу
з розподiлу електричноi енергii або через Постачальника, або безпосередньо оператору
системи розполiлу. Спосiб оплати за посJгугу з розподiлу електричноi енергiТ зазначаеться в

Щодатку Ns2 до цього Щоговору.
20. Порялок оплати за послугу з розподiлу електричноТ енергiТ може бути змiнено за

iнiцiативою CTopiH шляхом внесення змiн до Щодатку Ns2 цього,Щоговору.



2l. У разi виникнення спiрних питань мiж Споживачем та постачальЕиком послуг
комерцiйного облiку щодо достовiрностi показiв розрахункових засобiв облiку, Постачальник
може надавати Споживачу консультацiТ, за потреби забезпечувати звiрку даних комерчiйного
облiку. Спiрнi питання щодо показiв засобiв облiку не можуть бути пiлставою дJuI затримки
таlабо не повноi оплати коrrrгiв, згiдно виставлених Постачальником paxlTlKiB. Вирiшенrrя
спiрних питань мас вирiшуватися у встановленому законодавством порядку.

22. Спожтавач ма€ право обрати на розрахунковий перiол iншого Постачальника в

установленому ПРРЕЕ порядку (попереливши про свiй HaMip Постачальника не менше нiж як
за 2Т (двадцять один) календарний день до закiнчення розрtlхунковогю перiоду), за ),мов} що
в нього € укладений договiр про розподiл (передачу) електричноТ енергiТ з оператором системи

розподiлу та вiдсlтнс припиненнJI постачання електричноi енергii внаслiдок наявноТ

заборгованостi за постачання електричноТ енергiТ перед Постачальником.
23. При виникненнi розбiжностей мiж замовленим Споживачем обсягом електричноТ

енергiТ та фактично спожитим Споживачем обсягом електричноi енергiТ дJuI кожноТ окремоТ

години у вiдповiдному розрах}.нковому перiодi, сума BapTocTi такоI розбiжностi - небалансУ
електричноi енергii пiдrягае сплатi Споживачем та визначаеться Постачальником вiдповiдно

до комерцiйноТ пропозицii (Додаток Jф 2 до,Щоговору).
24. Постачальник до 12 (дванаднадцятого) числа мiсяця, наступного за розрt}х}ъковим,

пiдписуе зi свого боку Акт купiвлi-продажу електричноТ енергiТ, за формою вiдповiдно до

,Щодатку Ns3 до цього .Щоговору, за вiдповiдний розрахlтlковий перiод та нада€ Споживачу
cкalroBaнy копiю цього акту, а також скановану копiю рахунку за вiдповiдний розрахунковий
перiод, шляхом направлення електронного листа з сканованими копiями акту та рах},нку на
елоктроннi адреси Споживача, з одночасним направленням оригiналiв Акry купiвлi-пролажу
електричноi енергiТ (у двох примiрниках) та paxyHKiB (у одному примiрнику).

25. Споживач до 13 (тринадцятого) числа мiсяця, наступного за розрахунковим,
пiдписус отриманий вiд Постача-ltьника Акт купiвлi-продажу електричноТ енергii та направляе
його скаIIовану копiю Постачальнику електронним листом на електроннi алреси
Постачальника, з подальшим направленням (пiсля отримання) оригiна-irу пiдписаного зi свого
боку Акry купiвлi_продажу електричноТ енергii Постачальнику. Оригiнал Акту купiвлi-
1rродажу електричноi енергii Спохсавач надас Постача-пьнику до 20 (лвалчятого) числа мiсяця,
наступного за розрахунковим.

26. У разi не надання Споживачем Постачальнику оригiнаllу Акту купiвлi-продажу
електричноi енергiТ у встановлений строк або вмотивованоi претензiТ - такий акт вважасться
погодженим та пйписаним Споживачем.

27. Якщо загальний обсяг споживання електричноi енергii, вказаний у Заявi з

погодинним обсягом споживання електричноТ енергii на вiдповiдний календарний день (за

формою вiдповiдно до Додатку Nэ4 до Договору), наданоi Споживачем, на 5Yо перевищуе
обсяг електричноi енергii вiдповiдного дня, що вкiваний у Заявцi на постачання електричноТ

енергii до договору про постачання електриtшоТ енергii споживачу (за формою вiдповiдно до

,Щодатку Ngl до .Щоговору), Споживач, у строк до двох робочих днiв, здiйснюс сплату за
збiльшений обсяг електроенергii, в розмiрi рiзниui BapTocTi збiльшеного обсяry поставки
електричноi енергii, що вкiваний у Заявцi з погодинним обсягом споживання електричноТ

енергii на вiдповiдний календарний день та BapTocTi обсягу поставки електричноi енергiТ

вiдповiдного дЕя, що визначена Постачальником за результатами закупiвлi електричноТ енергiТ

на органiзованих сегментах рину. Пункт 5.26. застосовусться для споживачiво якi самостiйно
прогноз}.ють погодиннi обсяги споживання.

6. прАвА тА оБов,язки споживАчА
Споживач ма€ право:
1. Обирати порядOк розрz}хункiв за спожиту електричну енергiю на умовах, зЕ}значених

у Додатку Ns2;
2. Отримlъати електричну енергiю на ylvroBax, зазначоних у цьому ,Щоговорi iз

забезпеченням рiвня якостi комерuiйних послуг, вiдповiдно до вимог дiючих стандартiв якостi
надання послуг, затверджених Регулятором, а також на отримання компенсацiТ вiдповiдно до



вимог чинного законодавства, що застосовуються до електропостачzшьникlв;
3. Безоплатно отримувати всю iнформачiю стосовно його прав та обов'язкiв,

iнформацiю про цiну, порядок розрЕlхункiв за спожиту електричну енергiюо а також iншУ
iнформацiю? що мас надаватись Постача,чьником вiдповiдно до чинного законодавства таlабо

цього,Щоговору;
4. Звертатися до Постача_llьника для вирiшення буль-яких питzlнь, пов'язаних З

виконанням цього .Щоговору ;

5. Вимагати вiд Постачальника пояснень щодо отриманих рахункlв 1 у випадку неЗгоди

з порядком розрахункiв або розраховilною сумою вимагати шроведення звiряння

розрttхункових даних таlабо оскаржувати iх в установленому чим ,Щоговором та чинним
законодавством порядку;

б. Проволити звiряння фактичних розрахункiв в установленому ПРРЕЕ порядку;
7. Вiльно змiнювати Постачальника вiдповiдно до процедури, визначеноi ПРРЕЕ, та

умов цього,Щоговору та розiрвати цей ,Щоговiр у встановленому цим Договором та чинним
законодавством порядку;

8. Оскаржувати буль-якi несанкцiонованi, неправомiрнi чи iншi дiТ Постачальника, що
nорушують права Споживача, та бржи участь у розглядi цих скарг на умовах, визначених
чинним законодавством та цим .Щоговором;

9. Отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Постач€uIьника, понесених у зв'язку з

невиконанням або ненi}лежним виконанням Постачальником cBoix зобов'язань перед
Споживачем, вiдповйно до yil{oB цього Щоговору та чинного законодавства;

10. Iншi права, передбаченi чинним законодавством i цим.Щоговором.
Споживач зобов'язуеться:
11. Забезпечувати своечасну та повну оплату BapTocTi електричноi енергii згiдно з

умовами цього .Щоговору;
12. Укласти в установленому порядку договiр споживача про надання посrtуг з

розподiлу/передачi електричноТ енергii з оператором системи для набугтя права на правомiрне
споживання електричноi енергiТ та фiзичну дост€lвку електричноТ енергiТ до межi балансовоТ

належностi об'екта Споживача;
13. Рацiонtlльно використовувати електричну енергiю, обережно поводитися з

електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергiю виключно дJuI

власного споживання та не допускати несанкцiонованого споживання електричноi енергiТ;

14. Не пiзнiше нiж за 5 (п'ять) робочих днiв до початку постачання електричноi енергii
новим електропостаччuIьником або вiдповiдно до iншоi узгодженоi Стороналли домовленостi,
розрах}ъатися з ПостачаJIьником за спожиту електричну енергiю, вИповiдно до встановленого
ПРРЕЕ порядку;

15. Безперешкодно допускати на свою територiю та примiшtення, де розташованi вузли
облiку електричноi енергiТ, засоби вимiрювальноТ технiки тощ0, представникiв Постача,,Iьника
пiсля пред'явлення ними с.шlrкбових посвiдчень для звiряння показiв щодо фактично спожитоТ
електриtшоi евергiТ;

16. Вiдшкодовувати Постачачьнику збитки, понесенi ним у зв'язку з невиконанням або

неналежним виконанням Споживачем cBoix зобов'язань перед Постачальником, що покладенi
наньою чинним законодавством та/або цим Договором;

17. Що 8 (восьмого) числа мiсяця, що переду€ розрахунковому, надавати Постачальнику
шляхом направлення електронного листа або у паперовому виглядi засобами поштового
звОязку зiulву на постачання електричноТ енергii на наступний розрахунковий перiод, за

формою, передбачеЕою у .Щолатку М5 до .Щоговору. У випадку не надання Споживачем
Постачальнику заJIви на постачання електричноТ енергiТ для розрахункiв приймаються
показники належним tIином оформленоi поперлньоi заяви на постачанЕя електричноi енергii;

18. Вiдшкодувати штрафи та збитки Постачальника, пов'язанi з вiдхиленням Споживача
вiд договiрних величин споживання електричноi енергiТ за розрах}т{ковий перiод (день,

мiсяць), вiдповiдно до aKTiB законодавства та умов,Щоговору;
19. Згiдно графiку зняття показникiв засобiв облiку електричноi енергii, погодженого



оператором системи розподiлу, Споживач до 3 (третього) числа мiсяця, наступноГо За

розрахунковим, зобов'язаний оформляти акт, яким пiдтверджуються фактичнi обсяги

споживання електричноi енергii у розрахунковому перiодi. Споживач ло 5 ( п'ятого) числа

мiсяця, наступного за розрi}х}цковим, передае Постача,тьнику вкшану iнформацiю стосовно

фактичних обсягiв споживання електричноТ енергiТ у розрахунковому перiодi;
20. {о 13 (тринадцятого) числа мiсяця, наступного за розрахунковим, пiдписувати та

надавати Постачальнику пiдписаний зi свого боку Акт купiвлi-продажу електриrшоТ енергii У

розрахунковому перiодi за формою, передбаченою у Додатку jlЬЗ до .Щоговору, шляхоМ

направлення електронного листа з сканованою копiею Акту купiвлi-продажу електричноТ

енергii на електронну адресу Постачальника. Оригiнал Акту купiвлi-продажу електричноi
енергii Споживач нада€ Постачальнику до 20 (двадцятого) числа мiсяця, наступного за

розрахунковим. У разi не наданшI Споживачем Постач,}льнику оригiналу Акry кУпiвлi-
продажу електричноТ енергiТ у встановлений строк або вмотивованоi пртензiТ - такий акт

вважа€ться погодженим та пiдписаним Споживачем;
21. !отримуватись режиму споживання електричноi енергii. У випадку змiни перелiкУ

площадок, категорiйностi надiйностi електропостачання, установленоi та дозволеноi
потркностi, режиму роботи

-невiдкладно повiдомити про таке Постачi}льника;
-якщо iнше не передбачено договором з постачаJIьником послуг комерцiйного облiкУ
(оператором системи) чи Постачальником, що виконуе функцii постачальника послуг
комерчiйного облiку здiйснювати облiк спожитоi електричноi енергii засобами
погодинного облiку електричноi енергiТ зазначеними в,Щодатку J\lbl до.Щоговору,
22. На письмовий запит надати Постачальнику iнформачiю та пiдтвердження по BciM

об'скгам споживаЕня (площадкам вимiрювання) з перелiком та характеристиками

розрахункових приладiв облiку електричноТ енергiТ на об'ектi споживанIrя (площадцi

вимiрювання), а також перелiком точок не обладнаних АСКОЕ/ЛУЗОД (за точками грУпи (а>

та групи <б> Споживача);
23. Викон}ъати обов'язки, покладенi на Споживача чинним,Щоговором.
24. Що 16 годин 00 хвилин, за два дня до дня постачання електричноi енергiТ (Д-2),

надавати Постачшlьнику шлrlхом направлення електронного листа на електроннi адреси
Постачальника Заявку з погодинним обсягом споживання електричноi енергiТ на вiдповiдний
каJIендарний день за формою вiдповiдно до Додатку ]ф4 до Щоговору (у разi самостiйного
прогнозрання обсягiв погодинного споживання електричноi енергii).

25. У випадку, якщо до 16 годин 00 хвилин дня Д-2 Споживач не надав Постачальнику
Заявку з погодинним обсяrом споживання електричноТ енергii на вiдповiший ка.пендарний

день, то дiйсною вважаеться заlIвка, що надана Споживачем Постачальнику останньою.
26. У випадку, якщо Споживач не надав Постачальнику у розрахунковому перiодi

жодноi Заявки з погодинним обсягом споживання електричноТ енергii на вiдповiдний
календарний день, то постачання електричноi енергii Споживачу здiйснюсться вiдповiдно до
графiку попереднього перiоду; 

_

21. У випадку, якщо Споживач набуле статусу (захищеного споживача> вiдповlдно до
Порядку забезпечення постачаннlI електри.шоТ енергiТ захищеним споживачам, затвердженого
Постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вtд 27,|2.2018 ]ф1209, Споживач зобов'язаний
повiдомити про це ПостачtlJIьника протягом 10 (лесяти) ка,тендарних днiв з моменту
вiднесення такого споживача до категорiТ захищених.

7. прАвА I оБов,язки постАчАлъникА
ПостачальЕик ма€ право:
1. Отримувати вiд Споживача плату за продану (поставлену) електричну енергiю;
2. Контролювати правильнiсть оформленrш Споживачем платiжних докуrиентiв;
3. Iнiцiювати припиЕе}lня постачання електричноi енергii Споживачу у порядку та на

}ъ{овах, визначених цим Щоговором та чинним законодавством;
4. Безперешкодного доступу до розрахункових засобiв вимiрюва_пьноТ технiки



Споживача для перевiрки показiв щодо фактично використаних Споживачем обсягiв
електричноi енергiТ;

5. Проводити ре}ом зi Споживачем звiряння фактично використаних обсягiв
електричноi енергii з пйписанням вiдповiдного акту;

б. Отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Споживача, що понесенi Постачальником у
зв'язку з невиконанням або нена_ilежним виконанням Споживачем cBoix зобов'язань перед
Постача_гtьником, вiдповiдно до }ъ{ов цього Щоговору та чинного законодавства, у тому числi
отримувати вiдшкодування збиткiв вiд Споживача за дострокове розiрвання ,Щоговору у
випадках, не передбачених,Щоговором, у випадках невчасного iнформування Постача-rrьника
про змiну електропостачальника;

7. На вiдшкодування збиткiв, пов'язаних з вiдхиленням Споживача вiд договiрних
величин споживання електричноi енергii за розрахунковий перiод (день, мiсяць), вiдповiдно
до aKTiB законодавства та 1мов.Щоговору;

8. У випадку невиконанrrя графiку платежiв по виставленим рахункам ПостачаJIьник
мае право закуповувати електричну енергiю для потреб Споживача на балансуючому ринку;

9. Iншi права, передбаченi чинним законод€lвством i цим.Щоговором,
Постачальник зобов'язусться:
10. Забезпечувати належну якiсть постачання електричноТ енергiТ вiдповiдно до вимог

цього ffоговору;
11. Нараховувати i виставляти рах},нки Споживачу за поставлену електричну енергiю

вiдловiдно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим ffоговором;
12. Що 12 (дванадцятого) числа мiсяця, наступного за розрахунковим, пiдписувати та

надавати Спохсивачу cKaHoBaHi копii Акту купiвлi-прод.Dку електричноi енергiТ у
розр:rхунковому перiодi за формою, шередбаченою у,Щолатку Ns3 до,Щоговору, та рах}ику за

розрахунковий перiод, шJuIхом напр,tвлення електронного листа з сканованими копiями €lкту

та рахунку на електроннi адреси Споживачо, що вказанi у п. 13.б,Щоговору, з подаJIьшим, до
12 (дванадцятого) числа мiсяця, наступного за розрахунковим числа направленням оригiна;riв
Акту купiвлi-продажу електричноТ енергii (у двох примiрниках) та рахунку (у одному
примiрнику) засобами поштового зв'язку;

13. Надавати Споживачу iнформацiю про його права та обов'язки, цiни на електричну
енергiю, порядок розрiж}цкiв за спожиту електричну енергiю, Еорядок змiни дiючого
Постачальника та iншу iнформачiю, що вимагасться цим ýоговором та аlинним

законодавством, а також iнформацiю про ефективне споживання електричноТ енергiТ. Така
iнформачiя безкоштовно нада€ться Споживачу на його запит;

14. Надавати Споживачу iнформаuiю про змiну цiни (або умов iT визначення)
електричноТ енергii не менш нiж за 20 (лвалчять) календарних днiв до введення ii у лiю; uя
умова не розповсюджусться на iнформаuiю про змiну тарифу (цiни) на послугу з розподiлу
(перелачi) електриlшоТ енергiТ;

15. За рахунок Споживача проводити оплату послуг з розподiлу електричноi енергii
оператору системи розподiлу, якщо Споживач не обрав спосiб оплати послуги з розподiлу
наrlряму з оператором системи розподiлу;

1б. Розглядати в установленому законодавством порядку звернення Спохоrвача, зокрема
з питань нарахувань за електричну енергiю, i за HaJ{BHocTi вiдповiдних пiдстав задовольняти
його вимоги;

17. Забезпечувати нzшежну органiзацiю власноi роботи дJIя можливостi передачi та
обробки звернення Споживача з питань, що пов'язанi з виконанням цього Щоговору;

18. Вiдшкодовувати збитки, понесенi Споживачем у випадку невиконанЕя або
ненаJIежного виконання ПостачаJIьником cBoix зобов'язань за цим,Щоговором;

19. Забезпечувати конфiденцiйнiсть даних, отриманих вiд Споживача;
20. Забезпеt{увати дjul оператора системи розполiгу фiнансовi гарантiт у визначеному

законодавством порядку у випадку оIuIати Споживачем послуги з розшодiлу електричноi
енергiТчерез Постача:lьника;

2I. Протягом З (трьох) календарних днiв вiд дати, коли Постачальнику стало вiдомо про



нездатнiсть продовжувати постачання електричноi енергii Споживачу, BiH зобов'язуеться
проiнформувати Споживача про його право:

- вибрати iншого електропостачальника та про наслiдки невиконання цього,
- перейти до електропостачЕuIьника, на якого в установленому порядку покладенi

спецiа-llьнi обов' язки (постачальник ((о станньоi надiТ>) ;

22. Не вимагати вИ Споживача будь-якоi iншоi плати за електричну енергiю, що не
визначена у Комерчiйнiй пропозицii, яка с ,Щолатком Jtlb2 до цього.Щоговору.

23. Викояувати iншi обов'язки, покладенi на Постачальника чинним законодавством
таJабо цим Договором.

8. порядок припинЕння тл вцновлЕнЕя постАчАнtIя ЕлЕктричноi
ЕнЕргIi

1. Постачальник мае право звернугися до оператора системи розподiлу з вимогою про
вiдключення об'скта Споживача вiд електропостачання у випадку порушення Споживачем
cTpoKiB оплати за цим.Щоговором, у тому числi за графiком погашення заборгованостi, атакож
в iнших випадках передбачених ПРРЕЕ.

2. ПрипиненшI електропостачання не звiльняе Споживача вiд обов'язку сплатити
заборгованiсть Постачальнику за цим .Щоговором,

3. Вiдновлення постачання електричноi енергiТ Споживачу може бути здiйснено за

р{ови повного розрах}.нку Споживача за спожиту електричну енергiю за цим Договором або
складеЕня Сторонами графiка погашенЕя заборгованостi на },мовах цього .Щоговору та
вiлшкодування витрат Постачальника на припинення та вiдновлення постачання електричноi
енергii, вiдповiдно до умов та вимог, що встановленi ПРРЕЕ.

4. Якщо за iнiцiативою Споживача необхiдно припинити постачання електричноТ

енергii на об'скт Споживача для проведення ремонтних робiт, реконструкцiТ чи технiчного
шереоснащеннJI тощо, Споживач мас звернутися до оператора системи розподiлry з одночасним
повiдомленням Постачальника про таке не пiзнiше нiж за 14 (чотирнадцять) календарних днiв
до планованоТ дати припинення такого постачання, а в аварiйних випадках негайно.

5. Постачальник не несе вiдповiдальнiсть за можливi наслiдки, пов'язшli з обмеженням
або припиненням електропостачанIIJ{, яке здiйснене у порядку, встановленому Кодексом
систем розподiлу та цимДоговором.

9. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬСТОРIН
1. За невиконання або неналежне виконання cBoix зобов'язань за цим .Щоговором

Сторони нес}ть вiдповiдальнiсть, передбачену цим,Щоговором та чинним законодавством.
2. Постачальник мае право вимагати вiд Споживача вiдшкодування збиткiв, а

Споживач вiдшкодовус збитки, понесенi Постачальником у разi:
- порушення Споживачем порядку розрахункiв з Постача,чьником - в розмiрi

фактичних збиткiв, або iншому розмiрi погодженому Сторонами в цьому Щоговорi чи

,Щодатках до нього;
_ вiдмови Споживача надати представнику ПостачЕ}льника доступ до свого об'€кта, що

завдало Постачальнику збиткiв - в розмiрi фактично завданих Постачальникузбиткiв.
3. Постачальник вiдшкодову€ Споживачу збитки, понесенi Споживачем у зв'язку з

припиненням постачання електричноТ енергiТ Споживачу оператором системи розподiлу на
виконання неправомiрного дорrIення Постачальника, в обсягах, перелбачених ПРРЕЕ.

4. Постачальник не вiдповiдае за буль-якi перебоi у перелачi або розподiлi електричноТ

енергii, якi стосуються фlтrкцiонування, обсrryговування таJабо розвитку системи передачi
таJаба системи розподiлу електричноi енергiТ, що сталися з вини вiдповйального оператора
системи розподiлу.

5. За несвоечасне виконання грошових зобов'язань за цим Щоговором Сторона, яка

допустила таке несвоечасне виконiшня, сплачуе протипежнiй CTopoHi пеню у розмiрi
подвiйноТ облiковоТ стilвки Нацiонального банку УкраiЪи, tцо дiяла в перiод, за який
сплачуеться пеня, вiд суми несвоечасно викOнаного (не виконаного) грошового зобов'язання.



за кожен калеЕдарний день прострочення. У випадку якщо Сторонами у.Щодатку Ns2 до цього

,.Щоговору щодо окремих грошових зобов'язань встановлено iнший розмiр пенi - Сторонами
застосову€ться розмiр пенi зазначений у,Щолатку }ф2 виключно tцодо вiдповiдних платежiв.

6. У разi виявлення розбiжностi мiж фактичним i замовленим обсягом споживання
електричноi енергiТ Споживачем, Постачальник ма€ право застосувати механiзм зазначений у
flоговорi та.Щодатках до нього.

7. Порялок документzIльного пiдтвердження порушень умов цього ,Щоговору. а також
вiдшкодування збиткiв встановлю€ться ПРРЕЕ.

8. Сторони гарантують дотримання вимог чинного податкового законодавства при
здiйсненнi госilодарських операчiй в рамках цъого .Щоговору.

9. Сторони зобов'язlтоться при отриманнi запитiв контролюючих органiв, в тому числi,
аJIе не викJIючно - державноТ фiска-пьноi служби та ir територiальних органiв, МВС
(НацiональноТ полiцii), прокурацри, пов'язаних з }кладенням, виконанням, припиненням
цього ,Щоговору надавати вiдповiдь на такий запит у строки, встановленi чинним
законодавством та iнформувати контрагента про отримання вiдповiдних запитiв.

10. ПостачаJIьник зобов'язаний в день складання податковоi накладноТ (далi - ПН)
направити Споживачу в електронному виглядi таку ПН дlя перевiрки. Споживач, протягом 5-

ти днiв з дати отриманшI ПН (лень отримчlння не включаеться), зобов'язаний iT перевiрити i
пiдтвердити правильнiсть iT скJIадання. Вiдповiда-llьнiсть за BipHe зазначення колу ToBapiB

згiдно з УКТ ЗЕД, поклада€ться виклюtIно на Постачальника. Пiсля пiдтвердження
Сгtоживачем правильностi складання ПН Постача,тьник зобов'язаний зареструвати таку ПН в
Сдиному peccTpi податкових накJIадних у встановленi чииним законодавством термiни.

11. У разi не ресстрацii податковоТ наклшноТ, призупинен}uI реестраuiТ податковоТ
накладноilрозрахунку кориryвЕIIlня в €диному pe€cTpi податкових накJIадних, що не дас
можливостi застосувати таку податкову накладну шя формування податкового кредиту з ПЩВ

у зв'язку з дiями (бездiяльнiстlо) Постачальника (або дiй / бездiяльностi його контрагентiв)
Споживач мае право подати до вiдповiдного пOдаткового органу заrIву зi скаргою на такого
Постачатьника i призупинити платежi на користь ПостачаJIьника до моменту реестрацii
податковоТ накладнофозрахунку коригуванЕя до такоТ податковоi накладноТ в €диному
peecTpi податкових накJIадних.

10. ПОРЯДОК ЗМIНИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНИКА
1. Споживач мае право змiнити постач.}льника на наступний розрах}цковий перiод

шлrжом укладення нового договору про постачання електричноi енергii з новим
електропостачаJIьником, повiдомивши про це належним чином Постача_llьника (шляхом
направлення електронного листа, з одночасним направленнr{м повiдомлення у паперовому
виглядi засобами поштового зв'язку), принаймнi за2| (двадцять один) календарний день до
такоi змiни, вказавши даry або строки, в якi буле вiдбуватись така змiна (початок дii нового

договору про постачання електричноТ енергiТ).

2. Змiна постачальника електричноТ енергiТ здiйснюеться згiдно з порядком,
встановленим ПРРЕЕ.

11. поршок розв,язАнIля сшорIв
1. Yci спори та розбiжностi, що можуть виникн},ти пiд час викOнання умов цього

пЩоговору, мають вирiшуватись та узгоджуватись шJu{хом переговорiв мiж Сторонами. Пiд час
вирiшення спорiв Сторони мilють керуватися порядком вреryлювiшня спорiв, встановленим
Постачальником, ПРРЕЕ та цим .Щоговором.

2. У разi недосягнення мiж Сторонами згоди шJIяхом проведення переrоворiв або у разi
неотримання у встановленi та,Щоговором строки вi,щlовiдi кожна зi CTopiH цього ,Щоговору мае
IIраво, у порядку передбаченому ПРРЕЕ, звернугися з вйповiдною змвою про вирiшення
спору до Регулятора чи його територiального пiдроздiлу або до центрального органу
виконавчоТ влади, що забезпечус формувzшня лержавноi полiтики у сферi нагляду (контролю)
в галузi електроеЕергетики (або забезпечус формування та реалiзу€ державну гlолiтику в



електроенергетичному комплексi), або До енергетичного омбудсмена (В межilХ йогО

повноважень;, або до суду вiдповiдно до встановленоТ законодавством територiа-ltьноТ

пiдсудностi спору.
3. Звернення cTopiH до Регулятора чи його територ1.}льного пlдроздlлу дJUI вирlшення

спору не позбавляе CTopiH права щодо вирiшення спору в судовому порядку.

12. Форс_мАжорнI оБстАвини
1. Сторони звiлъняються вiд вiдповiда,чьностi за часткове або повне невиконання

зобов'язань за цим .Щоговором, якщо це невиконання е наслiдком непереборноi сили (форс-

мажорних обставин).
2. пiд форс-мажорними обставинами розумlють надзвичайн1 та невlдворотнl

обставини, що об'ективно унеможливлюють виконаЕня зобов'язань, передбачених р{овами
цього .Щоговору та якi виникJIи пiсля укладання цього ,Щоговору поза волi та бажань CTopiH

(Сторони), наприклаJI, EUIе не викJIюЧно: дii природниХ сил та катаклiзмiв, вiйна (у тому числi

,r"o.bno-"Ha), BocHHi дiТ, безчинства та iH., заборони та обмеже}lня, якi випливають з

документiв нормативного та ненормативного характеру органiв державноi влади i управлiння,
якi унеможливлюють виконання Стороною своiх зобов'язань за,щоговором.

3. Строки та термiни виконання зобов'язань за цим,щоговором вiдкладаються на строк

дii форс-мажорних обставин., 
а. У разi наявностi довгострокових форс-мажорних обставин (строком дii понад три

мiсяцi) СторЪни проводять взасмнi перемовини i вирiшують питання доцiльностi продовження

цього,Щоговору, про що укJIадають додаткову угоду.
5. Сторони зобов'язанi негайно повiдомити про форс-мажорнi обставини та протягом

14 (чотирналuяти) календарних днiв з дня iх виникнеЕIIя Еадати пiдтверджуючi документи

щодо ii настання вiдповiдно до законодt}вства. [ocTaTHiM доказом дiТ форс-мажорних
обставин € докуI!{ент, виданий компетентними уповноваженими державними органами

Украiни - довiдка Торгово- промисловоi пшlати УкраiЪи. Ненадання такого докуI!{енту

(лоЪiлки) позбавляе Сторону права посилатися на обставини непереборноТ сили як на пiдставу

звiльнення вiд вiдповiда,rьностi за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим

,Щоговором.
б. Виникнення форс-мажорнrх обставин не е пiдставою для звiльненrrя або вiдмови

споживача вiд сплати Постача,тьнику за електричну енергiю, яка була налана Постачальником

Споживачу за цим !оговором.

13. строк дIi договору тА IHшI умови
1. Щей логовiр всryпас в силу з _ лютог о 2022 року та дiе до _ грудня 2022 року , але

у будь-якому разi до моменту злiйснення розрахункiв мiж Сторонами у повному обсязi.

.Щоговiр подовжуеться на кожен наступний каJIендарний piK, яюцо жодна iз CTopiH не

повiдойить iншу Сторону про бажання припинити його дiю у письмовiй формi не пiзнiш нiж

за 2l ка,тендарний день до сrrливу TepMiHy його дiТ.

2. Постача-ilьник мае повiдомити про змiну будь-яких 1мов [оговору Споживача не

пiзнiше, нiж за 20 (двадцягь) календарних днiв до Тх застосування (таlабо на своему

офiцiйному сайтi, та/або у особистому кабiнетi). При цьому Сшоживач, якщо BiH не приймас

HoBi умови, мае право розiрвати Щоговiр без сплати буль-яких штрафних санкцiй чи iншоi

фiнансовоI компенсацii Постачальнику.
3. У разi не згоди зi змiною будь-яких умов Щоговору, про якi Постачальник

проiнформував Споживача належним чином, Споживач зобов'язаний протягом 20 (лвалцяти)

календарних днiв з моменту отримання повiдомлення про змiну умов повiдомити про свою

незгоду ПостачаJIьника та iнiцiювати дострокове розiрвання .Щоговору шляхом пiдписання та

направлення Постачальнику вiдповiдноi додатковоi угоди. у рчi, якщо Споживач не

,rо"iдоr"* Постачаltьника про свок) незгоду та IIро дострокове розiрвання .Щоговору з цiеi
пiдстави, вважаеться, що Споживач погодився з новими уN{овами.Щоговору. У такому випадку

двостороння угода про змiну умов договору, в разi необхiдностi, пiдписусться iз



застосуванням положень частини 3 cTaTTi 631 Щивiльного кодексу Украiни.
4. За умови дострокового розiрвання Щоговору за iнiцiативою Споживача (без

попередження ПостачаJIьника вiдповiдно п.10.1. цього .Щоговору), Споживач зобов'язаний
сплатити Постачаьнику штрафнi санкцii та iншу фiнансову компенсацiю за досlрокове
приrrинення .Щоговору.

5. Постача_ltьник мае право розiрвати цей .Щоговiр лостроково в односторонньому
порядку, повiдомивши Споживача про це за 20 (двадцять) каJIендарних днiв ло очiкуваноi дати
розiрвання. При цьому Постача-rrьник ма€ право розiрвати цей ,Щоговiр достроково,
повiдомивши Споживача про це за 5 (п'ять) кiшендарних днiв до очiкуваноТ дати розiрвання,
у випадкalх якщо:

- споживач прострочив оплату BapTocTi електричноi енергiТ згiдно з ffоговором, за

умови, що ПостачаJIьник здiйснив попередження Споживачу про можливе розiрвання
цього Щоговору вiдповiдно до }ъ{ов цього,Щоговору;

- споживач iншим чином сут,гсво порушив умови цього Щоговору, i не вжив заходiв
щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 (п'ять) календарних днiв.

6. {iя цього.Щоговору також приrrиня€ться у наступних випадкzlх:
- анулювання ПостачiLтьнику лiцензii з постачання електричноi енергiТ споживачу;
- визнання Постача,тьника банкругом або припинення господарськоi дiяльностi

Постача,тьником;
- у разi змiни власника об'скта Споживача;
- у разi змiни електропостача.rIьника.
7. Листування за цим .Щоговором здiйснюеться за допомогою поштового або

електронного зв'язку за наступними реквiзитilп.{и:
постачальник: Споживач:
поштова адреса: 03l94, м. КиТв, поштова адреса:
бульвар Кольцов4 б. 14Д, офiс 610 веб-сторiнка:
веб-сторiнка: httрs://ruюlепеrgу.соm.uаl ел. адреса:
ел. адреса: RUSOL-ENERGY@UKR.NET

При цьому, Bci докумеrгги у буль-якому випадку повиннi буги направленi на попrтову
адресу вiдповiдноТ Сторони не пiзнiше насryпного дня, у якоIчrу вони направляються електронною
поштою.

Обмiн претензiями! заявками, актами, додатками, додатковими угодами до цього .Щоговору
здiйснюсгься викJlючно шLtяхом направ,гIення таких документiв на поштову адресу Сторони-адресата!
або врученням повновФкному представнику вiдповiдноТ Сторони-адресата пiд пiдпис.

уся кореспонденцiя за цим ,Цоговором, яка повинна буги направлена засобами поштового
зв'язку, ввaDкасться оформленою та направленою нrlлежним чином, якщо створена в письмовiй формi
та надiслана рекомендованим лиgтом, вручена кур'ером або особисто за зазначеними в цьому
.Щоговорi адресами CTopiH.

8. Споживач зобов'язусться повiдомити Постачальника про змiну буль-якоТ iнформаuiТ
та даних, зазначених в заявi-присднаннi, яка с Додатком Nsl до цього,Щоговору, протягом 5

(п'яти) днiв пiсля настання таких змiн.
9. Щей Щоговiр с конфiденцiйним докуN{ентом i вiдомостi, що мiстяться в ньому, не

пiдлягшоть розголошенню, oKpiM випадкiв та в обсязi, що вимага€ться чинним законодавством
або за письмовою згодою CTopiH. Кожна iз CTopiH зобов'язусться забезпечити сувору
конфiденцiйнiсть iнформашii при виконаннi цього Щоговору i вжити вiдповiднi з€}ходи для if
нерозголошення. Передача вказаноТ iнформачiТ юридичним i фiзичним особам, якi не мають
вiдношення до цього .Щоговору, iT публiкацiя або розголошуванЕя iншими способами або
методами може мати мiсце тiльки при письмовiй згодi CTopiH, незалежно вiд уплов i cTpoKiB
виконання цього Щоговору, oKpiM випадкiв, передбачених чинним законодавством УкраiЪи.
Не вважасться розголошенням надання копiй цього Щоговору Операторам систем
розподiлу/передачi/комерчiйного облiку, з метою укJIадення вiдповiдних договорiв
передбачених ПРРЕЕ, з обов'язковим виключеними з такоТ копiТ iнформацii про цiни та
тарифи.



Вiдповiдальнiсть CTopiH за порушення положень цiеТ статгi визначаеться i вирiшуеться
вiдповiдно до чинного законодавства УкраlЪи. KpiM усього iншого, за невиконання умов цього
пункту !оговору, винна Сторона несе вiдповiдальнiсть у виглядi вiдшкодування ycix заподiяних
iншiй CTopoHi збиткiв.

10. У разi прийняття нових, вЕесення змiн у чиннi, набрання чиЕностi окремих положень

або нормативно-правових aKTiB у цiлому, що впливають навiдносини CTopiH, що регулюються
цим Договором, Сторони зобов'язуються вчинити yci необхiднi дiТ для приведення.Щоговору

у вiлповИнiсть до застосованих положень чинного законодавства УкраТни або розiрвати цей

[оговiр та укласти новий, шо вiдповiдае застосованим законодавчим вимогам.
11. ,Щоговiр укладено в двох примiрниках на 17 аркушах кожний.

14. мIжндродш сднкцIi тд днтикорупцIйнЕ здстЕрЕжЕння
1. Сторони цим запевняють та гарантуIоть одЕа однiй, що (як на момент пiдписання

Сторонами цього.Щоговору, так i на майбутнс):
_ на Сторону не поширюсться дiя санкцiй Ради безпеки ООН, Вiллiлry контролю За

iноземними активами ,Щержавного казначейства США, .Щепартаменту торгiВлi БюРО

промисловостi та безпеки США, ,Щержавного департiлменту США, €вропейського
Союзу, УкраiЪи, Великобританii або буль-якоТ iншоТ держ{lви чи органiзацii, рiшення
та акти якоТ е юридично обов'язковими (надалi - <СанкцiТ>);

- Сторона не спiвпрацюе та не пов'язана вiдносинами контролю з особами, на яких
поширю€ться дiя Санкцiй;

- Сторона здiйснюе свою господарську дiяльнiсть iз дотриманням вимог
Антикорупцiйного законодавства.

2. Пiд Антикорупцiйним законодавством слiд розумiти:
- будь_який закон або iнший нормативно-прt}вовий акт, який вводить в дiю або

вiдповiдно до якого застосовуються положеннJ{ Конвенцii по боротьбi з пiдкупом
посадових осiб iноземних держав при здiйсненнi мiжнародних дiлових операчiй
Органiзачii Економiчного Спiвробiтництва та Розвитку (OECD Convention оП

Combating Bribery of Fоrеigп Public Officials in International Business Transactions);aбo
- буль-якi застосованi до CTopiH положення Закону CIIIA про боротьбу з практикоЮ

корупчii закордоном |977 р. зi змiнами i доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt
Practices Act of |977), Закону Великобританii про боротьбу з корупцiею (U.K. Bribery
Act 2010); або

- буль-який аналогiчний закон або iнший нормативно-правовий акг юрисдикцiЙ
(KpaiH), в яких Сторони зареестрованi або здiйснюють свою господарську дiяльнiсть
або дiя якого (або окремих його положень) розповсюджуеться на Сторони в iнших
випадках;

3. Сторона дотримуеться вимог Антикорупцiйного зtжонодавства, що на неi
поширюються, та впровадила вiдповiднi заходи i процедури з метою дотримання
Антикорупцiйного законодчlвства;

4. Сторона та Bci fi афiлiйованi особи, директори, посадовi особи, спiвробiтники або

буль-якi iншi особи, rцо дiють вiд iMeHi цiсi Сторони, не здiйснювали буль-яких пропозицiй,
не надавели повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежноi/
неправомiрноi MaTepia-llbHoi вигоди або перваги у зв'язку з цим ,Щоговором, а Т€к само не

отримували ix, та не мають HaMip щодо здiйснення буль-якоТ з вищевказаfiих Дiй У
майбутньому, а також Сторона застосовувала ycix можJIивих розумних заходiв lцоДо

запобiгання вчинення таких дiй субпiдрядниками, агентtlми, буль- якою iншою третьою
особою, щодо якоi вона мае певноТ мiри контроль;

5. Сторона не використовуватиме кошти таJабо майно, отриманi за цим .Щоговором, з

метою фiнансування або пiдтримання буль-якоТ дiяльностi, що може порушити
Днтикорупцiйне законодавотво (зокрема, аJIе не обмеж)rючись, шляхом надання поЗики,
здiйснення внеску/вклалу або передачi коштiв/мйнау iнший спосiб на користь своеТдочiрньоi



компанii, афiлiйоваяоТ особи, спiльного пiдприемства або iншоi особи).
6. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантiй, зазначених в цьому роздiлi

,Щоговору, така Сторона зобовОязусться вiдшкодувати iншiй CTopoHi yci збитки, спричиненi
таким порушеннrIм.

7. У випадку накладення Санкцiй на одну зi CTopiH або спiвпрацi Сторони з особою, на

яку накладено СанкцiТ, така Сторона зобов'язуеться негайно повiдомити про це iншу Сторону,
а також вiдшкодувати останнiй yci збитки, спричиненi iй через або у зв'язку з накJIаденням

Санкцiй або спiвпрацею з особою, на яку накладено Санкцii.
8. Кожна зi CTopiH ма€ право в односторонньому порядку призупинити виконаЕня

обов'язкiв за цим Щоговором або припинити дiю цього ,Щоговору шJuгхом письмовоГо
повiдомлення про це iншоi Сторони у випадку наявностi обГрунтованих пiдстав вважаТи, Що

вiдбулосЯ або вiдбуДетьсЯ порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розлiлi ,Щоговору

зtIпевнень та гарантiй. При цьому Сторона, що обrрунтовано скористс}лася цим прilвом,

звiльняеться вiд будь-якоi вiдповiда-пьностi або обов'язку щодо вiдшкодування штрафних
санкцiй за.Щоговором у зв'язку з невиконанням нею договiрнlтх зобов'язань та будь-якого роДУ
витрат, збиткiв, понесених iншою Стороною (прямо або опосередковано), в результатi такого
призупинення/ припинення дiТ Договору.

Перелiк додаткiв до Договоруl що с його невiд'смною частиЕою:
- Додаток JФ1 Зразок: <Заява на постачання електричноТ енергii>;
- Додаток Ns2 (Комерчiйна пропозицiя>;
- Додаток NчЗ Зразок: <Акт
- Додаток Nч4 Зразок <Щоденнi прогнозованi обсяги>

15. БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ, ЮРИДИЧНI АДРЕСИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH:

постачальник: Спожпвач:

тов <(Русол ЕнЕрджI>

03 l94, MicTo КиТв, бульвар Кольцова,
буд. l4,Щ, офiс бl0.
Код СДРПОУ 44055944
Iпн 440559423010
ЕIС-код б2х 1 985007 562'7 0Е
Поточний рахунок iз спецiальним режимом
використання
U л92з22669000002603030058 1 009
в АТ кОщадбаню>
мФо з22669
Тел. 067 52з з9 60
Електронна адреса:

.. ] .:., : '. .

!пректор

Ульянкiн П.П.

код едрпоу
шн
ЕIС-код
Поточний рахунок iз спецiа,rьним режимом
використання
UA
в АТ кощадбаню>
мФо з22669
Тел.
Електронна адреса:

посада

пБ
м.п

(пiлпис)
м. п.

(пiлпис)


