
 

Порівняльна таблиця 

ключових змін до договору  

про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг 
 

Зміст договору нової редакції, що діятиме з 01.10.2020 
 

Зміст договору старої редакції від 01.01.2019 

2.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну 

енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики 

(порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією, яка є Додатком №3 до цього Договору. 

За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу для 

забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує 

Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснює 

інші платежі згідно з умовами цього Договору. 

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики 

(генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина 

встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом в 

обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими 

приватними домогосподарствами на підставі укладеного між ним та 

побутовим Споживачем договору про купівлю-продаж електричної енергії за 

"зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до Додатку №2 

до цього Договору з дотриманням Правил роздрібного ринку електричної 

енергії. 

 
 

2.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну 

енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики 

(порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією, яка є Додатком №3 до цього Договору. 

За цим Договором Постачальник продає електричну енергію Споживачу 

для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач 

оплачує Постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та 

здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. 

Постачальник купує електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики 

(генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина 

встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за "зеленим" тарифом 

в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими 

приватними домогосподарствами на підставі укладеного між ним та 

побутовим Споживачем договору про купівлю-продаж електричної енергії 

за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством відповідно до 

Додатку №2 до цього Договору з дотриманням Порядку продажу, обліку та 

розрахунків за вироблену електричну енергію з альтернативних джерел 

енергії об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) 

приватних домогосподарств, затвердженого Регулятором. 

 

 

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну 

енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики 

(порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією, яка є Додатком №3 до цього Договору. 

Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну енергію 

за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), 

затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем комерційною 

пропозицією, яка є Додатком №3 до цього Договору. 

У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу 

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за спожиту електричну 

енергію за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики 

(порядку), затвердженої Регулятором, згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією, яка є Додатком №3 до цього Договору. 

 



повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), 

що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з 

передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги 

постачальника універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-

правових актах щодо формування цієї ціни або умов постачання 

електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в повідомленні 

дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від дня надання 

Споживачу повідомлення): 

1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі 

надання Постачальнику письмової заяви Споживача про 

незгоду/неприйняття змін; 

2) зміненим на запропонованих Постачальником умовах - якщо 

Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про 

незгоду/неприйняття змін 

 

5.5. Ціна на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, 

передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" і ПРРЕЕ. 

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, сформована 

Постачальником відповідно до методики (порядку), затвердженої 
Регулятором, повинна бути обов'язкова для Сторін з дати її введення в дію. 

 

5.5. Ціна на електричну енергію встановлюється з дотриманням вимог, 

передбачених Законом України "Про ринок електричної енергії" і ПРРЕЕ. 

Сторони домовилися про те, що ціна на електричну енергію, встановлена 

Регулятором, повинна бути обов'язкова для Сторін з дати її введення в дію. 

 

5.7 Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником у 

рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому 

числі у разі її зміни. 

 
 

5.7. Ціна (тариф) на електричну енергію має зазначатися Постачальником у 

рахунках на оплату спожитої електричної енергії за цим Договором, у тому 

числі у разі її зміни. 

У випадках застосування до Споживача диференційованих цін (тарифів) на 

електричну енергію суми, вказані в рахунках, можуть відображати 

середню ціну, обчислену на базі різних диференційованих цін (тарифів). 

 

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) електричної 

енергії у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника. 

При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу 

Постачальник зобов'язаний окремо вказувати нарахування за послугу з 

розподілу електричної енергії та нарахування вартості електричної енергії. 

 
 

5.13. Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) 

електричної енергії через Постачальника, із зазначенням обраного способу 

оплати в комерційній пропозиції. 

При виставленні рахунку за спожиту електричну енергію Споживачу 

Постачальник зобов'язаний окремо вказувати нарахування за послугу з 

розподілу електричної енергії. 

 

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії 

Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі 

встановленого Порядку, згідно з яким визначається належність побутового 

споживача до категорії вразливих споживачів. 

Інформація про наявність пільг станом на дату укладення цього Договору 

повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Інформація про можливість 

5.16. У разі отримання субсидії та/або пільг з оплати електричної енергії 

Споживач повинен здійснити оплату в рамках цього Договору на підставі 

встановленого Порядку, згідно з яким визначається належність побутового 

споживача до категорії вразливих споживачів. 

Інформація про наявність пільг станом на дату укладення цього Договору 

повинна бути зазначена в заяві-приєднанні. Інформація про можливість 



надання пільг за цим Договором зазначається в комерційній пропозиції. Якщо 

в майбутньому споживач або члени його сім'ї отримують право на пільги з 

оплати електричної енергії, споживач повинен негайно звернутися до 

Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами. 

Комерційна пропозиція, яка є Додатком №3 до цього Договору, має містити 

наступну інформацію: 

1) ціни (тарифи) на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни 

(тарифи), або інший вид тарифу згідно з тарифною політикою Постачальника; 

2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня оплата, 

по факту, плановий платіж); 

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його 

оплати; 

4) визначення способу оплати послуг з розподілу/передачі електричної 

енергії у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника; 

5) розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф; 

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником 

комерційної якості послуг; 

7) термін дії договору та умови пролонгації; 

8) можливість надання пільг, субсидій. 

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, 

внесення змін до неї можливе лише за згодою Сторін або у порядку 

встановленому цим Договором. 

 
 

надання пільг за цим Договором зазначається в комерційній пропозиції. 

Якщо в майбутньому споживач або члени його сім'ї отримують право на 

пільги з оплати електричної енергії, споживач повинен негайно звернутися 

до Постачальника з письмовою заявою та необхідними документами. 

Комерційна пропозиція, яка є Додатком №3 до цього Договору, має 

містити наступну інформацію: 

1) ціни (тарифи) на електричну енергію, у тому числі диференційовані ціни 

(тарифи), або інший вид тарифу згідно з тарифною політикою 

Постачальника; 

2) спосіб оплати (необхідно обрати лише один з варіантів: попередня 

оплата, по факту, плановий платіж); 

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та термін його 

оплати; 

4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з 

наступним здійсненням оплати цих послуг Постачальником оператору 

системи розподілу; 

5) розмір пені за порушення строку оплати та/або штраф; 

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником 

комерційної якості послуг; 

7) термін дії договору та умови пролонгації; 

8) можливість надання пільг, субсидій. 

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника, 

внесення змін до неї можливе лише за згодою Сторін або у порядку 

встановленому чинним законодавством. 

 

6.2. Споживач зобов'язується: 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії 

відповідно до умов цього Договору та пов'язаних з постачанням електричної 

енергії послуг згідно з умовами цього Договору; 
2) мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії з оператором системи розподілу, на території здійснення 

ліцензованої діяльності якого приєднана до електричних мереж 

електроустановка Споживача; 

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з 

електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію 

виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого 

споживання електричної енергії; 

4) протягом 5 робочих днів до дати постачання електричної енергії новим 

електропостачальником, але не пізніше дати, зазначеної у цьому Договорі, 

розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію; 

5) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати послуг з постачання 

електричної енергії, у разі неможливості погашення заборгованості за 

6.2. Споживач зобов'язується: 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії 

відповідно до умов цього Договору та пов'язаних з постачанням 

електричної енергії послуг згідно з умовами цього Договору; 

2) укласти в установленому порядку договір споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу для 

набуття права на правомірне споживання електричної енергії та фізичну 

доставку електричної енергії до межі балансової належності об'єкта 

Споживача; 

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися 

з електричними пристроями та використовувати отриману електричну 

енергію виключно для власного споживання та не допускати 

несанкціонованого споживання електричної енергії; 

4) протягом 5 робочих днів до дати постачання електричної енергії новим 

електропостачальником, але не пізніше дати, зазначеної у цьому Договорі, 

розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію; 



поставлену електричну енергію та/або перебування в процесі ліквідації чи 

банкрутства відповідно до положень Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ; 

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, 

господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку 

електричної енергії, засоби вимірювальної техніки, представників 

Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння 

показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної енергії; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань 

перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або 

цим Договором; 

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

 

 

 

 
 

5) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати послуг з 

постачання електричної енергії, у разі неможливості погашення 

заборгованості за поставлену електричну енергію та/або перебування в 

процесі ліквідації чи банкрутства відповідно до положень Цивільного 

кодексу України та ПРРЕЕ; 

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, 

господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку 

електричної енергії, засоби вимірювальної техніки, представників 

Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для 

звіряння показників фактично спожитих Споживачем обсягів електричної 

енергії; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань 

перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством 

та/або цим Договором; 

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

7.1. Постачальник має право: 

1) отримувати від Споживача оплату за поставлену електричну енергію та 

інші послуги згідно з умовами цього Договору; 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних 

документів; 

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у 

порядку та на умовах, визначених цим Договором, та чинним законодавством; 

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки 

Споживача для перевірки показників фактично спожитих Споживачем обсягів 

електричної енергії; 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично спожитих обсягів 

електричної енергії з підписанням відповідного акта; 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені 

Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов 

цього Договору та чинного законодавства; 
7) змінити ціну на електричну енергію у разі зміни регульованих 

складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або розподілу 

електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника 

універсальних послуг) та/або змін у нормативно-правових актах щодо 

формування цієї ціни;  

8) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 

7.1. Постачальник має право: 

1) отримувати від Споживача оплату за поставлену електричну енергію та 

інші послуги згідно з умовами цього Договору; 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних 

документів; 

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у 

порядку та на умовах, визначених цим Договором, та чинним 

законодавством; 

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної 

техніки Споживача для перевірки показників фактично спожитих 

Споживачем обсягів електричної енергії; 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично спожитих обсягів 

електричної енергії з підписанням відповідного акта; 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені 

Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов 

цього Договору та чинного законодавства; 

7) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 



7.2. Постачальник зобов'язується: 

1) забезпечувати комерційну якість послуг з постачання електричної енергії 

відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору; 

2) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу відповідно до вимог та у 

порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором; 

3) надавати пояснення щодо виставлених рахунків і, у випадку незгоди 

Споживача з порядком розрахунків або розрахованою сумою, організувати та 

провести звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг 

комерційного обліку та/або оператора системи розподілу) розрахункових 

даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним 

законодавством порядку; 

4) забезпечити наявність комерційних пропозицій з постачання електричної 

енергії для Споживача; 

5) надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на 

електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок 

зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим 

Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне 

споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Постачальника і безкоштовно надається Споживачу на 

його запит; 
6) публікувати на офіційному веб-сайті детальну інформацію про зміну 

ціни на електричну енергію за 20 днів до дати введення її у дію; 

7) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи; 

8) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, 

що передбачений цим Договором; 

9) проводити оплату послуги з розподілу (передачі) електричної енергії 

оператору системи розподілу; 

10) розглядати в установленому чинним законодавством порядку звернення 

Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності 

відповідних підстав задовольняти його вимоги; 

11) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості 

передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням 

цього Договору; 

12) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або 

неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором; 

13) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача; 

14) протягом 3 днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про 

неспроможність продовжувати постачання електричної енергії 

Споживачу, поінформувати Споживача про його право: 

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки нездійснення 

цього; 

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку 

покладені спеціальні обов'язки (постачальник "останньої надії"), та який 

7.2. Постачальник зобов'язується: 

1) забезпечувати комерційну якість послуг з постачання електричної 

енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору; 

2) обчислювати і виставляти рахунки Споживачу відповідно до вимог та у 

порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором; 

3) надавати пояснення щодо виставлених рахунків і, у випадку незгоди 

Споживача з порядком розрахунків або розрахованою сумою, організувати 

та провести звіряння (за необхідності із залученням постачальника послуг 

комерційного обліку та/або оператора системи розподілу) розрахункових 

даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та чинним 

законодавством порядку; 

4) забезпечити наявність комерційних пропозицій з постачання 

електричної енергії для Споживача; 

5) надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на 

електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, 

порядок зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що 

вимагається цим Договором та чинним законодавством, а також 

інформацію про ефективне споживання електричної енергії. Така 

інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника і 

безкоштовно надається Споживачу на його запит; 

6) публікувати на офіційному веб-сайті (і в передбачених чинним 

законодавством випадках - в засобах масової інформації) детальну 

інформацію про зміну ціни на електричну енергію за 20 днів до дати 

введення її у дію; 

7) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи; 

8) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким 

способом, що передбачений цим Договором; 

9) проводити оплату послуги з розподілу (передачі) електричної енергії 

оператору системи розподілу; 

10) розглядати в установленому чинним законодавством порядку 

звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, 

і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги; 

11) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості 

передачі та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з 

виконанням цього Договору; 

12) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання 

або неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим 

Договором; 

13) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від 

Споживача; 

14) забезпечувати для оператора системи розподілу фінансові гарантії у 



не має права відмовити Споживачу в укладанні договору про постачання 

електричної енергії постачальником "останньої надії"; 

на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неспроможністю 

Постачальника виконувати в подальшому свої зобов'язання за цим 

Договором; 
15) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

визначеному чинним законодавством порядку, у разі оплати послуги з 

розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника; 

15) протягом 3 днів від дати, коли Постачальнику стало відомо про 

неспроможність продовжувати постачання електричної енергії Споживачу, 

поінформувати Споживача про його право: 

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки нездійснення цього; 

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку 

покладені спеціальні обов'язки (постачальник "останньої надії"), та який не 

має права відмовити Споживачу в укладанні договору про постачання 

електричної енергії постачальником "останньої надії"; 

на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неспроможністю 

Постачальника виконувати в подальшому свої зобов'язання за цим 

Договором; 

16) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього 

Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 

20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що 

викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з 

передачі та/або розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги 

постачальника універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-

правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання 

електричної енергії. 

 

 

10.1. Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника 

шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії 

споживачу з новим електропостачальником принаймні за 21 календарний 

день до такої зміни, вказавши дату або період такої зміни (початок дії нового 

договору про постачання електричної енергії). 

 

10.1. Споживач має право в будь-який час змінити електропостачальника 

шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії 

споживачу з новим електропостачальником, за 21 календарний день до 

такої зміни, повідомивши Постачальнику та оператору системи розподілу 

дату або період такої зміни (початок дії нового договору про постачання 

електричної енергії). 



 

13.5. Сторони мають право розірвати цей Договір у встановленому 

законодавством порядку. 

Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши 

Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у наступних 

випадках: 

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з 

цим Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження 

Споживачу про можливе розірвання цього Договору; 

2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не вжив 

заходів щодо усунення такого порушення протягом 5 робочих днів від дати 

отримання попередження від Постачальника. 

 

13.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, 

повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у 

наступних випадках: 

1) Споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з 

цим Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження 

Споживачу про можливе розірвання цього Договору; 

2) Споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення протягом 5 робочих днів 

від дати отримання попередження від Постачальника. 

 

13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 

- закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу Постачальником або її 

анулювання; 

- банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;  

- у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового 

власника (користувача) або оператора системи розподілу документального 

підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії з новим власником (користувачем) - у частині 

постачання; 
- у разі зміни Постачальника - у частині постачання; 

- у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до 

введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами 

регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або 

розподілу електричної енергії, ціни (тарифу) на послуги постачальника 

універсальних послуг) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо 

формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.  

 

13.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 

закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу Постачальником 

або її анулювання; 

банкрутства або ліквідації Постачальника; 

у разі отримання Постачальником документального підтвердження факту 

зміни власника об'єкта Споживача з дати отримання Постачальником 

такого документального підтвердження; 

у разі зміни Постачальника електричної енергії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порівняльна таблиця 

ключових змін до договору  

про постачання електричної енергії споживачу 
 

Зміст договору нової редакції, що діятиме з 01.10.2020                          Зміст  договору старої редакції від 01.01.2019 

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за 

цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни 

електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, 

яка є Додатком №2 до цього Договору. 

 У разі надання у встановленому порядку Постачальником Споживачу 

повідомлення про зміни умов цього Договору (у тому числі зміну ціни), 

що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з 

передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в 

нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або умов 

постачання електричної енергії, цей Договір вважається із зазначеної в 

повідомленні дати зміни його умов (але не раніше ніж через 20 днів від 

дня надання Споживачу повідомлення):   

1) розірваним (без штрафних санкцій) за ініціативою Споживача - у разі 

надання Постачальнику письмової заяви Споживача про 

незгоду/неприйняття змін; 

2) зміненим на запропонованих Постачальником умовах - якщо 

Споживач не надав Постачальнику письмову заяву про 

незгоду/неприйняття змін. 

 

 

5.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за 

цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни 

електричної енергії, згідно з обраною Споживачем комерційною пропозицією, 

яка є Додатком №2 до цього Договору. 

 
 

5.10. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної 

енергії або у складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника, або 

безпосередньо оператору системи, з яким Споживач має діючий договір 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. Спосіб 

оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії зазначається в 

комерційній пропозиції, яка є Додатком №2 до цього Договору. 

Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на 

оплату напряму оператору системи, з яким Споживач має діючий договір 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, за послугу 

з розподілу електричної енергії шляхом вибору відповідної комерційної 

пропозиції Постачальника. 

При укладенні цього Договору Постачальник інформує Споживача про 

можливість оплати послуги з розподілу напряму оператору системи, з 

яким споживач має діючий договір споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, та надає відповідні роз'яснення. 

5.10. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної 

енергії або через Постачальника, або безпосередньо оператору системи. 

Спосіб оплати за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії 

зазначається в комерційній пропозиції, яка є Додатком №2 до цього Договору. 

Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на 

оплату напряму оператору системи за послугу з розподілу електричної енергії 

шляхом вибору відповідної комерційної пропозиції Постачальника. 

Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунку за електричну енергію 

Споживачу окремо вказувати плату за послугу з розподілу електричної 

енергії. 

 



Споживач, електроустановки якого приєднані на території здійснення 

ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, відшкодовує у 

вартості (ціні) електричної енергії Постачальнику також вартість 

закупленої послуги з передачі електричної енергії, спожитої Споживачем. 

Постачальник зобов'язаний при виставленні рахунка за електричну енергію 

Споживачу окремо вказувати суму вартості оплачуваної послуги з розподілу 

електричної енергії у складі оплати вартості електричної енергії. 

 

 

5.13. Комерційна пропозиція, яка є Додатком №2 до цього Договору, містить 

наступну інформацію: 

1) ціну (тариф) електричної енергії та/або спосіб визначення ціни електричної 

енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи), або порядок визначення 

ціни; 

2) спосіб оплати; 

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його 

оплати; 
4) визначення способу оплати послуг з розподілу електричної енергії або у 

складі вартості (ціни) електричної енергії Постачальника з наступним 

переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи, або напряму з 

оператором системи, з яким Споживач має діючий договір споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії (необхідно обрати лише 

один з варіантів); 

5) розмір пені за порушення строку оплати або штраф; 

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості 

надання комерційних послуг; 

7) розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не 

передбачених умовами Договору; 

8) термін дії Договору та умови пролонгації; 

9) дата та підпис Споживача. 

Після прийняття Споживачем комерційної пропозиції Постачальника внесення 

змін до неї можливе лише за згодою сторін або в порядку, встановленому 

чинним законодавством, зокрема за ініціативою Постачальника з 

попередженням за 20 днів і правом Споживача або прийняти пропозицію, 

або розірвати Договір. Після настання дати, вказаної в попередженні 

Постачальника, і за відсутності заяви Споживача про розірвання 

Договору (при факті споживання будь-якого обсягу електричної енергії) 

Договір вважається зміненим відповідно до запропонованих умов. 

 

 

5.13. Комерційна пропозиція, яка є Додатком №2 до цього Договору, містить 

наступну інформацію: 

1) ціну (тариф) електричної енергії та/або спосіб визначення ціни електричної 

енергії, у тому числі диференційовані ціни (тарифи), або порядок визначення 

ціни; 

2) спосіб оплати; 

3) термін надання рахунку за спожиту електричну енергію та строк його 

оплати; 

4) визначення способу оплати послуг з розподілу через Постачальника з 

наступним переведенням цієї оплати Постачальником оператору системи 

та/або напряму з оператором системи (необхідно обрати лише один з 

варіантів); 

5) розмір пені за порушення строку оплати або штраф; 

6) розмір компенсації Споживачу за недодержання Постачальником якості 

надання комерційних послуг; 

7) розмір штрафу за дострокове розірвання Договору у випадках, не 

передбачених умовами Договору; 

8) термін дії Договору та умови пролонгації; 

9) дата та підпис Споживача. 

Після прийняття (підписання) Споживачем комерційної пропозиції 

Постачальника внесення змін до неї можливе лише за згодою сторін або в 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

 

 



6.1. Споживач має право: 

1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на 

умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем; 

2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі; 

3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних 

послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, 

затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення 

таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції; 

4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов'язків, 

інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також 

іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного 

законодавства та/або цього Договору; 

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного 

споживання електричної енергії; 

6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з 

виконанням цього Договору; 

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору; 

8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку 

незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати 

проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в 

установленому цим Договором та чинним законодавством порядку; 

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ 

порядку з підписанням відповідного акта; 

10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у 

встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку; 

11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії 

Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді 

цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором; 

12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку 

з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх 

зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного 

законодавства; 
13) перейти на постачання електричної енергії до іншого 

електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії та відсутності припинення постачання 

електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання 

електричної енергії перед діючим Постачальником, та/або достроково 

призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому ним порядку; 

14) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 

 

6.2. Споживач зобов'язується: 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії 

 6.1. Споживач має право: 

1) обирати спосіб визначення ціни за постачання електричної енергії на 

умовах, зазначених у комерційній пропозиції, обраній Споживачем; 

2) отримувати електричну енергію на умовах, зазначених у цьому Договорі; 

3) купувати електричну енергію із забезпеченням рівня якості комерційних 

послуг, відповідно до вимог діючих стандартів якості надання послуг, 

затверджених Регулятором, а також на отримання компенсації за порушення 

таких вимог, розмір якої визначено в комерційній пропозиції; 

4) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та обов'язків, 

інформацію про ціну, порядок оплати спожитої електричної енергії, а також 

іншу інформацію, що має надаватись Постачальником відповідно до чинного 

законодавства та/або цього Договору; 

5) безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного 

споживання електричної енергії; 

6) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з 

виконанням цього Договору; 

7) вимагати від Постачальника надання письмової форми цього Договору; 

8) вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку 

незгоди з порядком розрахунків або розрахованою сумою вимагати 

проведення звіряння розрахункових даних та/або оскаржувати їх в 

установленому цим Договором та чинним законодавством порядку; 

9) проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ 

порядку з підписанням відповідного акта; 

10) вільно обирати іншого електропостачальника та розірвати цей Договір у 

встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку; 

11) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії 

Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді 

цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та цим Договором; 

12) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, понесених у зв'язку 

з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх 

зобов'язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного 

законодавства; 

13) перейти на постачання електричної енергії до іншого 

електропостачальника, у разі наявності договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії та відсутності припинення постачання 

електричної енергії внаслідок наявності заборгованості за постачання 

електричної енергії перед діючим Постачальником; 

14) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 
 

 

6.2. Споживач зобов'язується: 

1) забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії 



згідно з умовами цього Договору; 

2) мати діючий договір споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії з оператором системи, на території здійснення 

ліцензованої діяльності якого приєднана електроустановка Споживача; 

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з 

електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію 

виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого 

споживання електричної енергії; 

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим 

електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, 

розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію; 

5) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати за постачання 

електричної енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за 

постачання та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно 

до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ; 

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, 

господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку 

електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників 

Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння 

показів щодо фактично спожитої електричної енергії; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань 

перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або 

цим Договором; 

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним 

законодавством та/або цим Договором; 

9) споживач, електроустановки якого приєднані до оператора системи 

розподілу, зобов'язується виконувати повну та своєчасну оплату вартості 

послуг оператора системи передачі, яка включається 

електропостачальником до роздрібної ціни електричної енергії. 

 

 

згідно з умовами цього Договору; 

2) укласти в установленому порядку договір споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії з оператором системи для набуття права на 

правомірне споживання електричної енергії та фізичну доставку електричної 

енергії до межі балансової належності об'єкта Споживача; 

3) раціонально використовувати електричну енергію, обережно поводитися з 

електричними пристроями та використовувати отриману електричну енергію 

виключно для власного споживання та не допускати несанкціонованого 

споживання електричної енергії; 

4) протягом 5 робочих днів до початку постачання електричної енергії новим 

електропостачальником, але не пізніше дати, визначеної цим Договором, 

розрахуватися з Постачальником за спожиту електричну енергію; 

5) надавати забезпечення виконання зобов'язань з оплати за постачання 

електричної енергії у випадку неможливості погасити заборгованість за 

постачання та/або перебування в процесі ліквідації чи банкрутства відповідно 

до Цивільного кодексу України та ПРРЕЕ; 

6) безперешкодно допускати на свою територію, у свої житлові, виробничі, 

господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку 

електричної енергії, засоби вимірювальної техніки тощо, представників 

Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень для звіряння 

показів щодо фактично спожитої електричної енергії; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань 

перед Постачальником, що покладені на нього чинним законодавством та/або 

цим Договором; 

8) виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

  

7.1. Постачальник має право: 

1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію; 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних 

документів; 

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у 

порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством; 

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки 

Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем 

обсягів електричної енергії; 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів 

електричної енергії з підписанням відповідного акта; 

7.1. Постачальник має право: 

1) отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію; 

2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних 

документів; 

3) ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у 

порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством; 

4) безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки 

Споживача для перевірки показів щодо фактично використаних Споживачем 

обсягів електричної енергії; 

5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів 

електричної енергії з підписанням відповідного акта; 



6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені 

Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов 

цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати 

відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у 

випадках, не передбачених Договором; 

7) змінити ціну на електричну енергію, у тому числі внаслідок зміни 

регульованих складових ціни (тарифів на послуги з передачі та/або 

розподілу електричної енергії) та/або змін у нормативно-правових актах 

щодо формування цієї ціни; 

8) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору 

системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу 

напряму з оператором системи; 

9) поширювати інформацію перед третіми особами про укладання даного 

Договору зі Споживачем на власному офіційному веб-сайті та/або в засобах 

масової інформації без розповсюдження інформації щодо істотних його умов; 

10) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 

 

6) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені 

Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, відповідно до умов 

цього Договору та чинного законодавства, у тому числі отримувати 

відшкодування збитків від Споживача за дострокове розірвання Договору у 

випадках, не передбачених Договором; 

7) поширювати інформацію перед третіми особами про укладання даного 

Договору зі Споживачем на власному офіційному веб-сайті та/або в засобах 

масової інформації без розповсюдження інформації щодо істотних його умов; 

8) інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором. 

 

7.2. Постачальник зобов'язується: 

1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної 

енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору; 

2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну 

енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим 

Договором; 

3) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання 

електричної енергії для Споживача; 

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на 

електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок 

зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим 

Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне 

споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Постачальника або безкоштовно надається Споживачу 

на його запит; 

5) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи та форми звернень; 

6) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, 

що передбачений цим Договором; 

7) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору 

системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу напряму 

з оператором системи; 

8) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, 

зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних 

підстав задовольняти його вимоги; 

7.2. Постачальник зобов'язується: 

1) забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної 

енергії відповідно до вимог чинного законодавства та цього Договору; 

2) нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну 

енергію відповідно до вимог та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим 

Договором; 

3) забезпечити наявність різних комерційних пропозицій з постачання 

електричної енергії для Споживача; 

4) надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на 

електричну енергію, порядок оплати за спожиту електричну енергію, порядок 

зміни діючого Постачальника та іншу інформацію, що вимагається цим 

Договором та чинним законодавством, а також інформацію про ефективне 

споживання електричної енергії. Така інформація оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Постачальника або безкоштовно надається Споживачу 

на його запит; 

5) видавати Споживачеві безоплатно платіжні документи; 

6) приймати оплату наданих за цим Договором послуг будь-яким способом, 

що передбачений цим Договором; 

7) проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору 

системи, якщо Споживач не обрав спосіб оплати послуги з розподілу напряму 

з оператором системи; 

8) розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, 

зокрема з питань нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних 

підстав задовольняти його вимоги; 



9) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі 

та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього 

Договору; 

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або 

неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором; 

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача; 

12) протягом 3 (трьох) днів від дати, коли Постачальнику стало відомо 

про нездатність продовжувати постачання електричної енергії 

Споживачу, він зобов'язується проінформувати Споживача про його 

право: 

вибрати іншого електропостачальника та про наслідки невиконання 

цього; 

перейти до електропостачальника, на якого в установленому порядку 

покладені спеціальні обов'язки (постачальник "останньої надії"); 

на відшкодування збитків, завданих у зв'язку з неможливістю 

подальшого виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим 

Договором; 

13) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

9) забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі 

та обробки звернення Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього 

Договору; 

10) відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або 

неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором; 

11) забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача; 

12) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним 

законодавством та/або цим Договором. 

 

9.6. Постачальник не несе відповідальності за припинення дії цього 

Договору у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 

20 днів до введення в дію) Постачальником змін до цього Договору, що 

викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з 

передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в 

нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов 

постачання електричної енергії. 

 

 

13.4. Якщо інше не передбачено обраною Споживачем комерційною 

пропозицією, Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, 

повідомивши Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у 

випадках якщо: 

1) споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з 

Договором у розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої 

протягом двох попередніх місяців, за умови, що Постачальник здійснив 

попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору; 

2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив 

заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих 

днів. 

 

13.4. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши 

Споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо: 

1) споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з 

Договором, за умови, що Постачальник здійснив попередження Споживачу 

про можливе розірвання цього Договору; 

2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив 

заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих 

днів. 

 



13.5. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 

закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її 

анулювання; 

банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником; 

у разі зміни власника об'єкта Споживача та отримання від нового 

власника (користувача) або оператора системи розподілу 

документального підтвердження щодо укладення договору про надання 

послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) - 

у частині постачання; 

у разі зміни Постачальника - у частині постачання; 

у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до 

введення в дію) Постачальником змін до Договору, що викликані змінами 

регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або 

розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових 

актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної 

енергії. 

 

13.5. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 

аналювання Постачальнику ліцензії на постачання; 

банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником; 

завершення терміну дії Договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, що укладений Споживачем з Оператором системи 

розподілу; 

у разі зміни власника/користувача об'єкта Споживача; 

у разі зміни електропостачальника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


