
ДОГОВІР 

ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ 

м.________________ 

 

                              ___ _________ 2022 року  

                                                                  

Акціонерне товариство «Херсонобленерго», в особі начальника департаменту 

клієнтських  операцій Бєлугіна Ігора  Олександровича , що діє на підставі Довіреності (далі 

— Оператор системи), з однієї сторони, і _______________________________________________ 

в особі _____________________________________, що діє на підставі Закону України ‘’Про 

місцеве самоврядування в Україні’’ (далі - Споживач), з іншої сторони, разом - Сторони, 

уклали цей Договір (далі - Угода) про таке: 

 

I. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Оператор системи зобов'язується у 2022 році надати Споживачу послугу, зазначену в 

Договорі споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії                                                           

№ ___________________р. (далі - Договір), а Споживач - прийняти і оплатити таку послугу на 

умовах Договору, в обсязі, який визначається відповідно до умов Договору. 

1.2. Найменування послуг, які «Оператор» надає «Споживачу» згідно цього Договору  Розподіл 

електричної енергії – за кодом  CPV за ДК 021: 2015 – 65310000-9 (розподіл електричної енергії). 

Розподіл електричної енергії включає в себе послугу з розподілу електричної енергії та послугу 

з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. 

1.3. Найменування, одиниці вимірювання послуг визначаються умовами Договору. Кількість 

очікуваних обсягів розподілу електричної енергії визначено в обсязі ______________  кВт*год/ обсяги 

компенсації перетікань реактивної електричної енергії__________________ Вар*год. 
1.4. Обсяги закупівлі послуг можуть бути зменшені залежно від реального фінансування 

видатків.  

II. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ 
2.1. Оператор системи повинен надати Споживачу послуги, якість яких повинна відповідати 

державним стандартам, які встановлюють вимоги до їх якості. У випадку виявлення, при 

прийманні послуги, невідповідності послуги вимогам якості, кількості, вартості, які визначені 

положеннями Договору, Споживач може відмовитися від приймання даної послуги, вимагати 

відшкодування заподіяних збитків, а також розірвання Договору (згідно п. 1 ч. 1 ст. 236 ГК 

України). 

III. ЦІНА УГОДИ 

3.1. Кошторисна ціна цієї Угоди встановлюється у національній валюті України та 

становить_____________________ (________________________), в тому числі ПДВ 

_________________________ (_____________________________________).    

Ціна за кожну одиницю послуг встановлюється відповідними Постановами Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕКП) та у відповідності до 

нормативно-правових актів. 

3.2. Ціна цієї Угоди може бути зменшена за взаємною згодою Сторін, виключно у випадку 

зміни нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, що впливають на формування ціни. 

 

IV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ 

 4.1. Розрахунки проводяться Споживачем відповідно до Постанов Кабінету Міністрів 

України від 04.12.2019 №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 

кошти» та від 22.07.2020 №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених 

протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2» (зі змінами та доповненнями) у формі 

попередньої оплати що не перевищує 30% вартості річного обсягу щомісячно рівними частинами.  

Остаточний розрахунок здійснюється по факту надання послуг розподілу електричної енергії.  

Строк оплати рахунку та актів прийняття-передавання наданих послуг становить 5 робочих днів 

з дня їх отримання Споживачем. 

4.2. При здійсненні платежу Споживач обов'язково повинен вказувати у платіжному 

дорученні  найменування послуги, номер та дату рахунку виписаних Оператором системи на 



оплату поставленої послуги, номер та дату Договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії. 

 

V. НАДАННЯ ПОСЛУГ 

5.1. Строк надання послуги визначається згідно умов Договору.  

5.2. Місце та умови надання послуг визначається згідно умов Договору.  

5.3. Обсяг послуг, що надається, визначений п.1.3. цієї угоди є орієнтовним. Остаточний 

обсяг наданих послуг та її вартість визначається згідно умов Договору, залежно від тарифів 

визначених відповідними постановами НКРЕКП та умов нормативно-правових актів. 

 

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Споживач зобов'язаний: 

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за наданні послуги; 

6.1.2. Приймати надані послуги у порядку визначеному Договором; 

6.1.3. Інші обов'язки визначенні Договором. 

6.2. Споживач має право: 

6.2.1. Достроково розірвати Угоду у разі невиконання зобов'язань Оператором, повідомивши 

про це його у місячний строк; 

6.2.2. Контролювати надання послуг у строки, встановлені Договором; 

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуг та загальну вартість цієї Угоди залежно від 

реального фінансування. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до Договору та цієї 

Угоди; 

6.2.4. Повернути рахунок на оплату наданих послуг, Оператору без здійснення оплати в разі 

його неналежного оформлення, зазначеного у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність 

підписів, тощо). 

6.2.5. Змінювати обсяг послуг відносно ціни угоди в залежності від ціни, що визначається 

відповідними постановами НКРЕКП та нормативно-правовими актами. 

6.3. Оператор зобов'язаний: 

6.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені Договором; 

6.3.2. Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, установленим Договором; 

6.3.3. Інші обов'язки визначенні Договором. 

6.4. Оператор має право: 

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 

6.4.2. У разі невиконання зобов'язань Споживачем Оператор має право достроково розірвати 

Угоду, повідомивши про це Споживача у місячний строк; 

VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність, передбачену законами та Договором. 

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при наданні Послуг 

Оператор сплачує Споживачу  пеню відповідно до умов Договору. 

 

VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов'язань за цією Угодою у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час 

укладання Угоди та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 

епізоотія, війна тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цією Угодою унаслідок дії обставин 

непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом п’яти днів з моменту їх виникнення 

повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, 

які видаються уповноваженим органом. 

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, 

кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цю Угоду.  

 

 



 

IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

 

Х. СТРОК ДІЇ УГОДИ 

10.1. Ця Угода набирає чинності з моменту укладення і діє до 31.12.2022 

10.2. Відповідно до п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України Сторони прийшли до взаємної 

згоди, що умови договору застосовуються до відносин між ними з 01.01.2022 року. 

10.3. Ця Угода укладається і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу.  

10.4. Дія цієї угоди  може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури 

закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у 

договорі, укладеному в поточному році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому 

порядку. 

XІ. ІНШІ УМОВИ 

11.1. Умови цієї угоди можуть бути змінені після його підписання до виконання зобов'язань 

сторонами у повному обсязі в наступних випадках: 

11.1.1. зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків 

споживача; 

11.1.2. зміни ціни за одиницю товару не більш як на 10 відсотків у разі коливання ціни такого 

товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в угоді, 

та відбудеться не раніше трьох місяців з дня її укладення; 

11.1.3. продовження строку дії угоди та виконання зобов'язань щодо передачі товару у разі 

виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке 

продовження, у тому числі форс-мажорних обставин, затримки фінансування витрат споживача за 

умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в угоді. 

11.1.4. за умов, визначених законодавством України. 

 

XIІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
 

Оператор системи: 

АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 

ЄДРПОУ 05396638 

ЕІС код N 62Х8814917226118 

Адреса: 73000, м.Херсон, вул.Пестеля, 5 

Електронна адреса та офіційний веб-сайт:  

Е-mail  kanc@co.ksoe.com.ua; http://ksoe.com.ua 

Номер поточного рахунка:    

UA743524570000026008303243802 

в ХОУ АТ “Ощадбанк” 

МФО 352457 

 

Начальник департаменту клієнтських операцій 

АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО" 

 

_________________Бєлугін І. О. 

_____________________ р.               М.П. 
 

 

 

Споживач:   

________________________________________ 

Юридична адреса: 

ЄДРПОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________  

________________р.                  М. П. 
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