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п.13.4. Договору 

 

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. 
. 

 

 

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 наступних випадках:  

1) споживач прострочив оплату за постачання електричної 

енергії згідно з Договором або комерційною пропозицією, яка 

є додатком до цього Договору, незалежно від розміру 

заборгованості та періоду її виникнення.  
2) споживач іншим чином суттєво порушив умови цього 

Договору і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в 

строк, що становить 5 робочих днів. 
 

п.13.7. Договору 

Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими 

належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та 

надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або 

особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін, 

або направлені електронною поштою на вказану в цьому 

договорі електронну адресу Сторони. Датою отримання таких 

повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або 

дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача, або 

дата отримання Стороною повідомлення про надходження 

іншій Стороні відповідного повідомлення на електронну 

адресу. 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити 

Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, 

зазначених в Договорі, а у разі неповідомлення несе ризик 

настання по його вині несприятливих фінансових наслідків та 

відшкодовує Постачальнику всі збитки, понесені 

Постачальником у зв’язку з таким несвоєчасним 

повідомленням, що призвело до порушення Постачальником 

вимог податкового законодавства, в т.ч. в сумі нарахованих 

Постачальнику штрафних/фінансових санкцій/пені за актами 

перевірок контролюючих органів. 

Усі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими 

належним чином, якщо вони здійснені в письмовій формі та 

надіслані рекомендованим листом, вручені кур'єром або 

особисто за зазначеними в цьому Договорі або у Додатках до 

нього адресами Сторін, або направлені електронною поштою 

на електронну адресу Сторони, вказану в цьому Договорі, у 

Додатках до нього, або в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. Датою отримання таких повідомлень буде 

вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового 

штемпеля відділу зв'язку одержувача або дата відправлення 

повідомлення Постачальником на електронну адресу 

Споживача, визначену відповідно до цього пункту Договору в 

разі направлення повідомлень електронною поштою. 

Споживач зобов'язується у місячний строк повідомити 

Постачальника про зміну будь-якої інформації та даних, 

зазначених в Договорі, а у разі неповідомлення несе ризик 

настання по його вині несприятливих фінансових наслідків та 

відшкодовує Постачальнику всі збитки, понесені 

Постачальником у зв’язку з таким несвоєчасним 

повідомленням, що призвело до порушення Постачальником 



 вимог податкового законодавства, в т.ч. в сумі нарахованих 

Постачальнику штрафних/фінансових санкцій/пені за актами 

перевірок контролюючих органів. 
 

 

Оновлення умов КП ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» з 01.06.2022 

Назва КП Умови в яких 

відбулися зміни 

Редакція діє до 31.05.2022 Редакція, що діятиме з 01.06.2022  

 

СТАНДАРТ-1 

Порядок 
дострокового 

розірвання 
Договору з 
ініціативи  

Постачальника 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 

Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 



СТАНДАРТ-2 

Порядок 
дострокового 

розірвання 
Договору з 
ініціативи  

Постачальника 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 

Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 

ОПТИМАЛЬНА-1 

 

Порядок 
дострокового 

розірвання 
Договору з 
ініціативи  

Постачальника 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 



Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 

ОПТИМАЛЬНА-2 

Порядок 
дострокового 

розірвання 
Договору з 
ініціативи  

Постачальника 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 

Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 



 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 

ФАКТИЧНА 

Порядок 
дострокового 

розірвання 
Договору з 
ініціативи  

Постачальника 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 

Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 

ФІКСОВАНА 

ЦІНА 
Порядок 

дострокового 
розірвання 
Договору з 

 Пункт відсутній 

Постачальник має право достроково розірвати договір у зв’язку з 

порушенням Споживачем умов «Порядку оплати» цієї Комерційної 

пропозиції, за прострочення оплати електричної енергії, незалежно 

від розміру заборгованості та періоду її виникнення, або якщо 

споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору і не 



ініціативи  
Постачальника 

вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що 

становить 5 робочих днів.  

Постачальник повідомляє Споживача про  дострокове розірвання 

договору не пізніше, ніж за 20 днів до очікуваної дати  розірвання 

Договору, в тому числі, в разі наявності простроченої 

заборгованості. Договір в частині взаєморозрахунків діє до повного 

їх виконання, включаючи нарахування та оплату штрафних санкцій. 

Інші умови 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж 

за договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача 

з постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

 

За даною Комерційною пропозицією Споживач надає згоду та 

доручає Постачальнику здійснювати повернення грошових коштів, 

що надійшли на некоректні рахунки Постачальника (що не 

відповідають реквізитам в розрахункових документах) як платіж за 

договором про постачання електричної енергії, шляхом їх 

зарахування на відповідні рахунки, в т.ч. в разі переходу Споживача з 

постачання електричної на умовах універсальної послуги до 

постачання за вільними цінами. 

Сторони домовились про можливість використання кваліфікованого 

електронного підпису (далі – КЕП) при виконанні умов цього 

Договору, з урахуванням положень Закону України "Про електронні 

довірчі послуги". 

 

Суттєві 
порушення умов 

договору 

 

 

 

Пункт відсутній 

Суттєвими порушеннями умов цього Договору Сторони вважають:  

− не надання Споживачем, у випадку прострочення оплати, на вимогу 

Постачальника забезпечення виконання зобов’язань по оплаті за 

спожиту електричну енергію у строк, вказаний у вимозі 

Постачальника;  

 

 

 

 


