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Додаток №2 до Договору про постачання електричної енергії 

Постачальником універсальних послуг № _________________ 

ДОГОВІР №_____________________ 

про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством 

м. Київ           «      »                   20     року 
 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», 

в особі ________________________________, що діє на підставі ____________________________ (далі - 

Постачальник універсальних послуг), з однієї сторони, та Споживач, який являється стороною Договору про 

постачання електричної енергії Постачальником універсальних послуг від _______________ № ________________, 

(далі – Споживач) з іншої сторони, (далі - Сторони) уклали Договір про купівлю-продаж електричної енергії за 

"зеленим" тарифом приватним домогосподарством (далі – Договір), який є додатком до Договору про постачання 

електричної енергії Постачальником універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства 

Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого 

селянського господарства. 

Місцезнаходження приватного домогосподарства визначене Сторонами Договором про постачання електричної 

енергії Постачальником універсальних послуг. 

Під час виконання умов цього договору сторони зобов'язуються діяти відповідно до чинного законодавства, Закону 

України "Про ринок електричної енергії", Кодексу комерційного обліку, Кодексу систем розподілу, Правил роздрібного 

ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ).  

1. Предмет договору 

За цим Договором Споживач має право продавати Постачальнику універсальних послуг електричну енергію, 

вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) об'єктами 

електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, а Постачальник універсальних послуг 

бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, в 

обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені 

цим Договором. 

Постачальник універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем щодо купівлі-продажу 

електричної енергії з дати улаштування засобу обліку, придатного до проведення розрахунків за "зеленим" тарифом, та 

внесення інформації про приєднану генеруючу установку до паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії, 

який є невід’ємною частиною Договору. 

2. Права та обов'язки сторін 

2.1. Постачальник універсальних послуг має право: 

- тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства 

електричної енергії у разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи 

розподілу пошкодження засобу вимірювальної техніки або його неправильної роботи, пошкодження або відсутності 

пломб на ньому з вини Споживача; 

- надавати інформацію про послуги, пов'язані з купівлею електричної енергії; 

- розглядати звернення та претензії Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з купівлею електричної енергії, 

та приймати з цього приводу рішення у строки, передбачені чинним законодавством. 

2.2. Постачальник універсальних послуг зобов'язаний: 

- здійснювати отримання та обробку даних вузла обліку Споживача, отриманих від постачальника послуг 

комерційного обліку та/або оператора системи розподілу; 

- надавати Споживачу оформлені платіжні документи;  

- купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, електричну енергію в обсязі, що 

перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, на підставі Актів приймання-

передавання товару (електричної енергії); 

- сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за отриману електричну енергію. 

2.3. Споживач має право на: 

- отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру 

об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, за "зеленим" тарифом, 

відпущеної Постачальнику універсальних послуг в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії 

приватним домогосподарством Споживача; 

- відшкодування згідно із чинним законодавством збитків, заподіяних внаслідок порушення його прав; 

- оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману Постачальником універсальних послуг 
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електричну енергію відповідно до умов та порядку оплати, визначених цим Договором; 

- здійснення контролю за правильністю оформлення Постачальником універсальних послуг платіжних 

документів; 

- продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства понад 

власне споживання протягом розрахункового періоду, Постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом. 

2.4. Споживач зобов'язаний: 

- дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору; 

- забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію електроустановок приватного 

домогосподарства, у тому числі генеруючих установок; 

- повідомляти Постачальника універсальних послуг про всі зміни технічного або організаційного характеру, що 

впливають на виконання умов цього Договору, негайно з моменту їх виникнення; 

- забезпечувати збереження засобів вимірювальної техніки і пломб на них у разі розміщення вузла обліку на 

території приватного домогосподарства; 

- допускати оператора системи розподілу для виконання заміни непрацюючого засобу обліку. 

3. Вимірювання та облік електричної енергії 

3.1. Для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним домогосподарством) електричну енергію 

використовується засіб (засоби) вимірювальної техніки, характеристики якого (яких) дозволяють одночасно 

обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної мережі електричної енергії або сальдо 

перетоків електричної енергії за календарний місяць. Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який забезпечує 

дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії 

постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи). 

3.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювальної техніки електричної енергії, що використовується в розрахунках за 

цим Договором, зазначаються у додатку до Договору про постачання електричної енергії Постачальником 

універсальних послуг. 

3.3. Обсяг відпущеної електричної енергії Споживачем в електричну мережу оператора системи розподілу у 

розрахунковому періоді, виробленої генеруючими установками приватного домогосподарства Споживача, не повинен 

перевищувати гранично допустиме значення, визначене як добуток величини встановленої потужності генеруючої 

установки приватного домогосподарства Споживача та загальної кількості годин у відповідному розрахунковому 

періоді. 

4. Умови та порядок оплати 

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії 

приватним домогосподарством, здійснюється Постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, наступного за 

розрахунковим. 

4.2. Постачальником універсальних послуг повинен перераховувати кошти для оплати проданої Споживачем 

електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючою установкою 

приватного домогосподарства, на поточний рахунок Споживача відповідно до заяви-повідомлення та довідки банку. 

4.3. На дату введення в експлуатацію генеруючої установки _____________________________, "зелений" тариф за цим 

Договором, становить: _____________ коп./кВт∙год (без ПДВ). 

4.4. У разі зміни "зеленого" тарифу розрахунки за придбаний Постачальником універсальних послуг обсяг відпущеної 

приватним домогосподарством електричної енергії у мережу, що перевищує місячне споживання електричної енергії 

таким приватним домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП "зеленого" тарифу. Зміни  

"зеленого" тарифу не потребують внесення відповідних змін до цього Договору. 

4.5. Термін дії "зеленого" тарифу та покладення спеціальних обов'язків із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на Постачальника універсальних послуг визначаються 

відповідно до закону. 

4.6. Постачальником універсальних послуг щомісяця на основі отриманих показів засобу вимірювальної техніки не 

пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, подає Споживачу звіт про покази засобу вимірювальної техніки, 

обсяги та напрямки перетоків прийнятої-переданої електричної енергії, а також складає Акт приймання-передавання 

товару (електричної енергії) за встановленою Постачальником універсальних послуг формою, який підписується 

Сторонами у двох примірниках (по одному примірнику для кожної із Сторін), після чого виникає підстава для 

взаєморозрахунків. Акт приймання-передавання товару (електричної енергії) вважається узгодженим та підписаним 

Споживачем без зауважень, якщо протягом п’яти календарних днів місяця, наступного за розрахунковим, Споживач не 

повернув підписаний примірник Постачальника універсальних послуг, або не надіслав вмотивованої відмови його 

підписання. 

Якщо засіб вимірювальної техніки тимчасово не працює в складі автоматизованої системи комерційного обліку 

електричної енергії Постачальника послуг комерційного обліку/та або оператора системи, контрольне знімання показів 

засобу обліку проводиться Постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи щомісяця. Покази 
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засобу вимірювальної техніки фіксуються в Акті приймання-передавання товару (електричної енергії), який складається 

в двох примірниках та підписується Споживачем і Постачальником універсальних послуг. За необхідності до акта 

додається роздруківка з пам'яті засобу вимірювальної техніки про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за 

відповідний розрахунковий період. 

4.7. У разі виявлення Постачальником послуг комерційного обліку/та або оператором системи пошкодження засобу 

вимірювальної техніки, його неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача, 

купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими 

електроустановками приватного домогосподарства, припиняється з першого дня розрахункового періоду, в якому було 

виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення комерційного обліку електричної енергії після усунення 

порушень. 

4.8. Якщо порушення комерційного обліку електричної енергії в приватному домогосподарстві сталося не з вини 

Споживача, розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не облікованої 

електричної енергії, має здійснюватися відповідно до обсягів електричної енергії, виробленої у відповідному періоді 

попереднього року. 

4.9. У разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої генеруючою електроустановкою приватного 

домогосподарства, але не облікованої електричної енергії, має здійснюватися Споживачем відповідно до обсягів, які 

були зафіксовані в попередньому розрахунковому періоді. 

4.10. У разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа місяця, наступного за розрахунковим, 

Постачальник універсальних послуг на вимогу споживача зобов'язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної 

облікової ставки Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за 

кожен день прострочення платежу. 

4.11. Постачальник універсальних послуг при здійснені оплати за придбану електричну енергію, вироблену з енергії 

сонячного випромінювання та/або енергії вітру об'єктами електроенергетики (генеруючими електроустановками) 

приватного домогосподарства Споживача, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним 

домогосподарством, утримує податок із суми оподаткованого доходу фізичної особи, використовуючи ставку податку 

визначену в пункті 167.1 статті 167 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, та сплачує його до 

бюджету.  

4.13. Постачальник універсальних послуг тимчасово, до набрання чинності рішенням Верховної Ради України про 

завершення реформи Збройних Сил України, при здійсненні оплати Споживачу утримує із суми оподатковуваного 

доходу фізичної особи військовий збір, використовуючи ставку податку визначену у підпункті 1.3 пункту 16¹ підрозділу 

10 розділу ХХ Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI, та сплачує його до бюджету. 

4.14. Постачальник універсальних послуг направляє на узгодження Споживачу примірники документів для 

узгодження (у форматі PDF), що стосуються купованої електричної енергії, виробленої генеруючими установками 

приватного домогосподарства, в установлені даним Договором строки на його електронну адресу, вказану в заяві-

повідомленні. 

5. Відповідальність сторін 

5.1. Постачальник універсальних послуг несе відповідальність за: 

- шкоду, заподіяну Споживачу або його майну у розмірі та порядку, визначених відповідно до чинного 

законодавства; 

- прострочення оплати за придбану електричну енергію; 

- порушення прав Споживача. 

5.2. Постачальник універсальних послуг не несе відповідальності згідно з п.5.1. (в тому числі за шкоду, заподіяну 

Споживачу), якщо доведе, що це сталося з вини Споживача, з вини третіх осіб або внаслідок дії обставин непереборної 

сили (форс-мажор). 

5.3. Споживач несе відповідальність за: 

- шкоду, заподіяну Постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку, визначених 

відповідно до чинного законодавства; 

- порушення прав Постачальника універсальних послуг, відмову в доступі до об'єкта Споживача відповідно до 

порядку, встановленого чинним законодавством та ПРРЕЕ; 

- пошкодження засобів обліку електричної енергії. 

5.4. Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Постачальнику універсальних послуг, якщо доведе, що 

шкода виникла з вини Постачальника універсальних послуг або внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-

мажор). 

5.5. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили (стихія, погодні чи довкільні умови, у т.ч. нагромадження 

снігу, ожеледь, буря, блискавка, пожежа, повінь, землетрус; ліквідація аварійних ситуацій, виконання команд чергового 

диспетчера ДП «НЕК «Укренерго», введення затверджених графіків аварійних відключень відповідно до оперативно-

диспетчерських інструкцій; страйк, промисловий розлад, введення надзвичайного стану, відхилення частоти 

електричного струму в об’єднаній енергосистемі України; акт вандалізму, крадіжки енергетичного обладнання, 

несанкціоноване втручання третіх осіб у функціонування комп’ютерної системи ЕнергоПостачальника (хакерська 
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атака), а також нормативні акти Уряду України та НКРЕКП, які забороняють або обмежують виконання зобов’язань за 

цим Договором). 

Належним доказом наявності вказаних обставин та їх тривалості будуть довідки, письмові документи, що видаються 

компетентними органами, які відають контролем за виникненням таких обставин, а також закони та інші правові акти, 

що перешкоджають виконанню зобов’язань. 

6. Строк договору  

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом дії договору про постачання електричної енергії 

Постачальником універсальних послуг від ____________________________ № _______________________________, 

укладеного між ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» та Споживачем. 

7. Порядок вирішення спорів 

Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, якщо вони не будуть узгоджені шляхом 

переговорів між Сторонами, вирішуються в судовому порядку. 

8. Інші умови 

Споживач надає Постачальнику універсальних послуг свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, 

ім’я, по батькові, адреса проживання, телефон тощо) відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Метою обробки та використання персональних даних, внесення їх до відповідної бази персональних даних за 

Договором є забезпечення реалізації відносин у сфері електроенергетики, забезпечення своєчасного задоволення потреб 

Споживача у електроенергії, обліку спожитої електроенергії та проведення розрахунків за надані послуги.  

Згода надається на здійснення будь-яких дій відносно персональних даних, які необхідні для досягнення вищевказаної 

мети, у тому числі: збирання, накопичення, зберігання, знищення та інші дії у відповідності з діючим законодавством. 

Зокрема, Споживач визнає і підтверджує, що у разі необхідності надання своїх персональних даних для досягнення 

вказаної вище мети третій особі, розпоряднику бази, а також для залучення третіх осіб, розпорядників баз, для надання 

послуг, Постачальник універсальних послуг має право в необхідному обсязі надавати їм персональні дані Споживача, а 

також надавати відповідні документи, що містять персональні дані з правом цих осіб на їх обробку на підставі цієї 

згоди. 

9. Місцезнаходження сторін 

Постачальник універсальних послуг: 

ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» 
ЕІС-код: 62Х6990923891353. 

Юридична адреса:  

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н,  

м. Вишневе, вул. Київська, 8-В. 

Код ЄДРПОУ: 42094646 

ІПН: 420946410135 
Тел. (044) 247-10-77   

e-mail: kanc@koec.com.ua  

веб-сайт: www.koec.com.ua 

 

Поточний рахунок:  

UA313226690000026005300586158 

банк: АТ «Ощадбанк» 

МФО: 322669 
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