ДОГОВІР № _____________________
про постачання електроенергії споживачу
м. Кам’янське

__________ 201___ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОАЗОТ», іменоване надалі “Постачальник”, в особі
________________________________________________________________________________, який діє на підставі
__________________________ та ліцензії ____________________________ від ___________ № ______________, з
одного боку, та
____________________________________________________________________________________________,
іменоване надалі “Споживач”, в особі ________________________________________________________________,
що діє від імені та в інтересах підприємства на підставі ____________________________________, з іншого боку,
що спільно іменуються як “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, на основі вільного волевиявлення,
керуючись Законом України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VІІІ, Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14.03.2018 N 312 (далі - ПРРЕЕ) та іншими нормами
чинного законодавства та положеннями ст. 6 ЦК України, уклали цей договір про постачання електричної енергії
споживачу (далі – “Договір”) про нижченаведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. Постачальник зобов’язується постачати Споживачу електричну енергію для забезпечення потреб
електроустановок Споживача з дозволеною потужністю ____________ кВт, а Споживач зобов’язується приймати
(купувати) у Постачальника електричну енергію та сплачувати Постачальнику вартість поставленої електричної
енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов цього Договору.
1.2. Обов'язковою умовою для постачання електричної енергії Споживачу є наявність у Споживача
укладеного
в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу, на підставі
якого Споживач набуває право отримувати послугу з розподілу електричної енергії.
2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ТА УЗГОДЖЕННЯ
ДОГОВІРНИХ ВЕЛИЧИН СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ПОТУЖНОСТІ.
2.1. Початком постачання електричної енергії Споживачу є «___»________ _______р.
2.2. Точка продажу електричної енергії Постачальником Споживачу передбачена в Однолінійній схемі
приєднання до місцевої (локальної) електромережі, що підписується обома Сторонами та є невід'ємною
частиною цього Договору (Додаток № 2 до Договору).
2.3. Приєднана потужність у точці підключення становить _________ кВт.
2.4. Споживач має право вільно змінювати Постачальника відповідно до процедури, визначеної ПРРЕЕ.
2.5. Для визначення договірних величин споживання електричної енергії на поточний рік Споживач не пізніше
ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до початку періоду постачання йому електричної енергії надає
Постачальнику відомості про розмір очікуваного споживання електричної енергії на відповідні розрахункові
періоди (місяці) поточного року.
У разі можливості постачання електричної енергії Споживачу за заявленими величинами Постачальник складає
та підписує зі свого боку Додаток № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору у двох
примірниках, в якому зазначає договірні величини споживання Споживачем електричної енергії в поточному році,
та надає для підписання Споживачу. У випадку неможливості постачання електричної енергії Споживачу
за заявленими останнім величинами Постачальник надає Споживачу лист про неможливість постачання
електричної енергії за заявленими величинами. Споживач зобов’язаний протягом розумного строку, але не більше
ніж протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання, розглянути отриманий ним Додаток № 1 "Обсяги
постачання електричної енергії Споживачу" до Договору, підписаний Постачальником, підписати його зі свого
боку, та повернути підписаний примірник Додатку № 1 до Договору Постачальнику для виконання зобов’язань
за Договором. Підписаний обома Сторонами Додаток № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу"
до Договору стає невід'ємною частиною Договору. Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється
на підставі підписаного обома Сторонами Додатку № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу"
до Договору, але не раніше отримання Постачальником підписаного з боку Споживача примірника Додатку № 1
"Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору.
2.6. Договірні величини споживання електричної енергії визначаються згідно з підписаним обома Сторонами
Додатком № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору.
2.7. Споживач має право протягом розрахункового періоду звернутися до Постачальника із заявою щодо
коригування договірної величини споживання електричної енергії. У разі коригування за заявою Споживача
договірної величини споживання обсягу електричної енергії здійснюється відповідне коригування договірної
граничної величини споживання електричної енергії. Постачальник розглядає заяву Споживача щодо коригування
договірної величини споживання електричної енергії та приймає рішення за цією заявою. За результатами розгляду
Від Споживача ___________________

Від Постачальника ____________________
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Постачальником заяви Споживача щодо коригування договірної величини споживання електричної енергії
Постачальник надсилає Споживачу повідомлення про рівні відкоригованих договірних величин або обґрунтовану
відмову в здійсненні коригування. Підписане Постачальником повідомлення про рівні відкоригованих договірних
величин обсягу споживання електричної енергії є невід'ємною частиною Договору. Відкориговані договірні
величини обсягу споживання електричної енергії застосовуються з дня, наступного за днем отримання Споживачем
письмового повідомлення Постачальника про рівні відкоригованих договірних величин обсягу споживання
електричної енергії за Договором. Постачальник має право відмовити Споживачу в коригуванні (збільшенні)
договірних величин у разі невиконання Споживачем своїх зобов'язань, передбачених цим Договором.
2.8. Для визначення договірних величин споживання електричної енергії на наступний рік Споживач не
пізніше ніж за 90 (дев’яносто) календарних днів до початку наступного року надає Постачальнику відомості про
розмір очікуваного споживання електричної енергії на відповідні розрахункові періоди (місяці) наступного року.
У разі можливості постачання електричної енергії Споживачу за заявленими величинами Постачальник складає
та підписує зі свого боку Додаток № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору у новій
редакції та у двох примірниках, в якому зазначає договірні величини споживання Споживачем електричної енергії
в наступному році, або складає новий проект договору про постачання електричної енергії споживачу
з відповідними додатками. Відповідні документи, складені Постачальником щодо постачання електричної енергії
Споживачу на наступний рік Постачальник направляє Споживачу для узгодження та підписання. У випадку
неможливості постачання електричної енергії Споживачу за заявленими останнім величинами Постачальник надає
Споживачу лист про неможливість постачання електричної енергії за заявленими величинами. Споживач
зобов’язаний протягом розумного строку, але не більше ніж протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання,
розглянути отриманий ним Додаток № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору у
новій редакції, підписаний Постачальником, підписати його зі свого боку, та повернути підписаний примірник
Додатку № 1 до Договору Постачальнику для виконання зобов’язань за Договором. Підписаний обома Сторонами
новий Додаток № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору стає невід'ємною
частиною Договору. Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється на підставі підписаного обома
Сторонами Додатку № 1 "Обсяги постачання електричної енергії Споживачу" до Договору, але не раніше
отримання Постачальником підписаного з боку Споживача примірника Додатку № 1 "Обсяги постачання
електричної енергії Споживачу" до Договору. У разі укладення Постачальником і Споживачем нового договору
про постачання електричної енергії споживачу з відповідними додатками правовідносини Сторін щодо постачання
електричної енергії у наступному році регулюються новим договором.
2.9. У разі ненадання Споживачем відомостей, передбачених п. 2.6 або п. 2.9. Договору, Постачальник
має право в односторонньому порядку відмовитися від постачання електричної енергії Споживачу починаючи
з першого дня календарного місяця, щодо якого Сторонами не узгоджені договірні величини споживання
електричної енергії та потужності.
3. ЯКІСТЬ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
3.1. Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Споживачу Постачальник зобов'язується
здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення
попиту на споживання електричної енергії Споживачем.
3.2. Постачальник зобов'язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються Споживачу за цим
Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання електричної енергії,
ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного
законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем,
а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
3.3. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання
послуг Постачальником. Постачальник зобов'язується надавати компенсацію Споживачу за недотримання
показників комерційної якості надання послуг Постачальником у порядку, визначеному чинним законодавством.
4. ЦІНА, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
4.1. Споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно
до механізму визначення вартості електричної енергії, зазначеному у Додатку № 3 до цього Договору.
4.2. Інформація про діючу ціну електричної енергії розміщена на офіційному веб-сайті Постачальника
http://azot.com.ua. Про зміну ціни електричної енергії Постачальник інформує Споживача шляхом розміщення
відповідної інформації на офіційному веб-сайті Постачальника http://azot.com.ua не пізніше ніж за 20 днів до
початку її застосування із зазначенням порядку її формування.
4.3. Ціна електричної енергії зазначається Постачальником також у рахунках на оплату електричної енергії за
цим Договором.
4.4. Розрахунковим періодом за цим Договором є календарний місяць (з першого по останнє число включно).
4.5. Облік електричної енергії, спожитої Споживачем, здійснюється шляхом зняття показів з приладів обліку
автоматизованою системою комерційного обліку електричної енергії на 00:00 годин першого числа місяця,
наступного за звітним.
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4.6. За результатами розрахункового періоду Постачальником у відповідності до умов Додатка № 4 "Графік
зняття показів засобів обліку електричної енергії" до Договору, підписаного обома Сторонами, і на підставі
даних комерційного обліку електричної енергії визначається фактичний обсяг поставленої Постачальником
Споживачу електричної енергії та оформлюються у двох примірниках:
- акт про обсяг поставленої електричної енергії;
- акт відшкодування вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (у випадку здійснення
Споживачем оплати за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника).
4.7. Оформлені та підписані зі свого боку документи, зазначені в п. 4.6. Договору, Постачальник надає
Споживачу для підписання.
4.8 Споживач, отримавши від Постачальника зазначені в п. 4.6. Договору документи, зобов’язаний
протягом 3 (трьох) календарних днів від дати їх отримання розглянути їх, підписати і повернути Постачальнику
один примірник підписаних документів та здійснити остаточні розрахунки з Постачальником по оплаті електричної
енергії в передбаченому Договором порядку. Відмова Споживача від підписання документів, зазначених
у п. 4.6. Договору, не допускається. Не підписання Споживачем документів, зазначених у п. 4.6. Договору,
не звільняє його від оплати вартості електричної енергії, поставленої Постачальником протягом розрахункового
періоду та послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, а документи, зазначені у п. 4.6. Договору, підписані
Постачальником в односторонньому порядку, вважаються належними доказами постачання Постачальником
Споживачу електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду.
4.9. Споживач до «_____» числа місяця, що передує розрахунковому, на підставі рахунку Постачальника
зобов’язаний здійснити попередню оплату у розмірі _______________ вартості обсягу постачання електричної
енергії, очікуваного в розрахунковому місяці згідно Додатку № 1 «Обсяги постачання електричної енергії
Споживачу» до цього Договору на рахунок Постачальника, зазначений у розділі 12 цього Договору.
4.10. Після закінчення розрахункового періоду Постачальником, на підставі даних комерційного обліку
та документів, зазначених у п. 4.6. цього Договору, здійснюється коригування обсягів оплати відповідно
до фактичного обсягу поставленої Постачальником Споживачу електричної енергії протягом відповідного
розрахункового періоду.
Остаточний розрахунок Споживача за електричну енергію, поставлену Постачальником протягом
розрахункового періоду та відшкодування вартості послуг з розподілу (передачі) електричної енергії (у випадку
здійснення Споживачем оплати за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії через Постачальника),
здійснюється Споживачем на підставі виставленого Постачальником рахунку до «_______» числа місяця,
наступного за звітним.
4.11. Оплата поставленої електричної енергії та відшкодування вартості послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії здійснюється Споживачем у безготівковій формі, в національній валюті України. Безготівкові
розрахунки Сторін за Договором здійснюються за участю банків у відповідності до правил та стандартів,
що існують на території України.
4.12. Оплата вартості електричної енергії за цим Договором здійснюється Споживачем виключно шляхом
перерахування коштів на рахунок Постачальника, зазначений у розділі 12 Договору.
4.13. Оплата вважається здійсненою після того, як на рахунок Постачальника надійшла вся сума коштів, що
підлягає сплаті за куповану електричну енергію відповідно до умов цього Договору.
4.14. При здійсненні платежів Споживач повинен вказувати у платіжному дорученні призначення платежу та
номер і дату цього Договору.
4.15. У разі надходження коштів в рахунок оплати за електричну енергію, куплену Споживачем в
розрахунковому місяці, понад очікувану її вартість зазначені кошти зараховуються Постачальником як авансовий
платіж на наступний розрахунковий період. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати за спожиту
електричну енергію та при відсутності у платіжному документі у реквізиті призначення платежу посилань на
період, за який здійснюється оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти,
перераховані Споживачем за електричну енергію, Постачальник має право зарахувати як погашення існуючої
заборгованості цього Споживача з найдавнішим терміном її виникнення.
4.16. У разі споживання електричної енергії Споживачем понад обсяг, що зумовлений цим Договором
на розрахунковий період, Споживач сплачує Постачальнику повну вартість усієї отриманої у розрахунковому
періоді електричної енергії за діючим тарифом, а також сплачує Постачальнику санкцію за споживання електричної
енергії понад встановлений Договором обсяг, в сумі вартості різниці між фактично спожитою і договірною
величинами електричної енергії.
4.17. Споживач здійснює плату за послугу з розподілу (передачі) електричної енергії _______________________
_________________________________________________________________________________________________
через Постачальника/ безпосередньо оператору системи (зазначити необхідне)

Споживач може змінити спосіб оплати через діючого Постачальника на оплату напряму оператору системи
за послугу з розподілу електричної енергії шляхом укладення відповідної додаткової угоди до Договору.
Укладенням цього Договору Споживач підтверджує, що він отримав від Постачальника інформацію
та відповідні роз'яснення про можливість оплати послуги з розподілу напряму оператору системи.
При виставленні рахунків за електричну енергію Споживачу Постачальник окремо вказує розмір плати
за послугу з розподілу електричної енергії.
Від Споживача ___________________

Від Постачальника ____________________

Договір № ______________ про постачання електричної енергії споживачу від “___”__________ 201___ р.
Строк дії – до ____________ 201_р.
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4.18. Якщо Споживач не здійснив оплату за цим Договором у строки, передбачені Договором, Постачальник
має право здійснити заходи з припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку, визначеному
ПРРЕЕ та цим Договором.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА.
5.1. Споживач має право:
5.1.1. Отримувати у Постачальника електроенергію в обсягах і на умовах, передбачених цим Договором.
5.1.2. 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 в порядку, встановленому діючим законодавством.
5.1.3. На зміну (коригування) договірних величин споживання електричної енергії у порядку, визначеному
умовами розділу 2 цього Договору.
5.1.4. 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.
5.1.5. Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші параметри власного споживання електричної
енергії.
5.1.6. Звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з виконанням цього
Договору.
5.1.7. 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.
5.1.8 Проводити звіряння фактичних розрахунків в установленому ПРРЕЕ порядку з підписанням
відповідного акта.
5.1.9. Вільно обирати іншого електропостачальника. Зміна постачальника електричної енергії здійснюється
згідно з порядком, встановленим ПРРЕЕ.
5.1.10. 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.
5.1.11. 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;
5.1.12. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та умовами Договору.
5.2. Споживач зобов'язується:
5.2.1. До укладення цього Договору надати Постачальнику документ, який підтверджує відсутність
заборгованості за електричну енергію перед постачальником електричної енергії, з яким у Споживача був
укладений договір постачання електроенергії до укладення цього Договору.
5.2.2. Виконувати умови цього Договору.
5.2.3. Забезпечувати своєчасну та повну оплату спожитої електричної енергії та здійснювати інші платежі
згідно з умовами цього Договору.
5.2.4. Дотримуватися режиму споживання електричної енергії згідно з умовами розділу 2 цього Договору
та режиму роботи електроустановок.
5.2.5. Підтримувати параметри якості електричної енергії у своїх мережах відповідно до параметрів,
визначених державними стандартами та умовами Договору.
5.2.6. 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.
5.2.7. 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.
5.2.8. Забезпечувати функціонування власних розрахункових засобів обліку електричної енергії відповідно
до вимог нормативно-технічних документів та паспортних даних заводу-виробника відповідних засобів обліку.
5.2.9. Здійснювати за свій рахунок заміну, ремонт, перепрограмування засобів обліку електричної енергії.
5.2.10. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Постачальника до розрахункових засобів обліку
електроенергії, що встановлені на об'єктах Споживача для візуального або автоматизованого зняття показів засобів
обліку.
5.2.11. 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.
5.2.12. У разі отримання повідомлення Постачальника про припинення (обмеження) електропостачання
згідно з умовами розділу 7 цього Договору вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню
загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо.
5.2.13. Забезпечувати виконання встановлених режимів електроспоживання, зазначених у Договорі.
Договір № ______________ про постачання електричної енергії споживачу від “___” __________ 201___ р.
Строк дії – до ___________ 201__ р.
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5.2.14. Забезпечувати збереження і цілісність встановлених на своїй території (у своїх приміщеннях)
розрахункових засобів обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акту про пломбування,
оформленого при пломбуванні обліку.
5.2.15. У разі звільнення Споживачем займаного приміщення, реорганізації, ліквідації Споживача (у тому
числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного приміщення та/або остаточного припинення
користування електричною енергією Споживач зобов'язаний письмово повідомити про це Постачальника
та оператора системи розподілу за 20 робочих днів до дня зміни власника (користувача) приміщення чи дня
звільнення Споживачем приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією та надати
заяву щодо розірвання Договору і в цей самий строк здійснити сплату усіх видів платежів, передбачених
цим Договором, до дня зміни власника (користувача) приміщення чи дня звільнення Споживачем приміщення
включно.
Постачальник має право припинити постачання електричної енергії з дня звільнення Споживачем
приміщення чи з дня зміни власника (користувача) приміщення або з іншого дня, повідомленого Споживачем.
У разі неповідомлення та/або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про відповідні обставини
(день звільнення приміщення, день зміни власника (користувача) приміщення та/або інші відомості щодо
припинення користування електричною енергією) Споживач зобов’язаний здійснювати оплату відпущеної
електричної енергії та інші платежі відповідно до умов цього Договору.
5.2.16. Виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.

6. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
6.1. Постачальник має право:
6.1.1. Отримувати від Споживача своєчасну плату за поставлену електричну енергію та інші платежі,
обумовлені цим Договором.
6.1.2. Контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів.
6.1.3. Ініціювати припинення постачання електричної енергії Споживачу у порядку та на умовах, визначених
цим Договором та чинним законодавством.
6.1.4. Визначати у порядку, передбаченому розділом 2 цього Договору, величини споживання електричної
енергії та потужності.
6.1.5. Безперешкодного доступу до розрахункових засобів вимірювальної техніки Споживача для перевірки
показів щодо фактично використаних Споживачем обсягів електричної енергії.
6.1.6. Проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії
з підписанням відповідного акта.
6.1.7. 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.
6.1.8. На односторонню відмову від цього Договору у випадках, передбачених Договором та/або чинним
законодавством України.
6.1.9. Користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством та умовами Договору.
6.2. Постачальник зобов'язується:
6.2.1. Постачати Споживачу електричну енергію як різновид товару в обсягах, визначених відповідно
до розділу 2 цього Договору, та з урахуванням умов розділу 7 цього Договору.
6.2.2. Забезпечувати належну якість надання послуг з постачання електричної енергії відповідно до вимог
чинного законодавства та цього Договору.
6.2.3. Нараховувати і виставляти рахунки Споживачу за поставлену електричну енергію відповідно до вимог
та у порядку, передбачених ПРРЕЕ та цим Договором.
6.2.4. Надавати Споживачу інформацію про його права та обов'язки, ціни на електричну енергію, порядок
оплати за спожиту електричну енергію, що вимагається цим Договором та чинним законодавством.
Така інформація оприлюднюється на офіційному веб-сайті Постачальника http://azot.com.ua.
6.2.5. Публікувати на офіційному веб-сайті Постачальника http://azot.com.ua детальну інформацію про зміну
ціни електричної енергії за 20 днів до введення її у дію.
6.2.6. Надавати Споживачеві безоплатно платіжні документи.
6.2.7. Проводити оплату послуг з розподілу електричної енергії оператору системи, якщо Споживач не обрав
спосіб оплати послуги з розподілу напряму з оператором системи.
6.2.8. Розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань
нарахувань за електричну енергію, і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.
6.2.9. Забезпечувати належну організацію власної роботи для можливості передачі та обробки звернення
Споживача з питань, що пов'язані з виконанням цього Договору.
6.2.10. Відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного виконання
Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором.
6.2.11. Забезпечувати конфіденційність даних, отриманих від Споживача.
Від Споживача ___________________

Від Постачальника ____________________

Договір № ______________ про постачання електричної енергії споживачу від “___”__________ 201___ р.
Строк дії – до ____________ 201_р.
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6.2.12. 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").
6.2.13. Виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або цим
Договором.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ.
7.1. Постачальник має право звернутися до оператора системи з вимогою про відключення об'єкта
Споживача від електропостачання у випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому
числі за графіком погашення заборгованості.
7.2. Припинення електропостачання не звільняє Споживача від обов'язку сплатити заборгованість
Постачальнику за цим Договором.
7.3. Відновлення постачання електричної енергії Споживачу може бути здійснено за умови повного
розрахунку Споживача за спожиту електричну енергію за цим Договором та відшкодування витрат Постачальника
на припинення та відновлення постачання електричної енергії.
7.4. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити постачання електричної енергії на об'єкт
Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного переоснащення тощо, Споживач має
звернутися до оператора системи.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
8.1. У випадку невиконання та/або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.
8.2. У випадку порушення Споживачем зобов’язань, передбачених Договором, Споживач зобов’язаний
в повному обсязі відшкодувати Постачальнику завдані збитки, у т.ч. упущену вигоду (неодержаний прибуток),
на підставі розрахунку Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів від дати отримання вимоги
Постачальника. Сторони домовилися про те, що розрахунок Постачальника щодо суми завданих збитків є єдиним
і достатнім доказом завданих Постачальнику збитків, які підлягають відшкодуванню Споживачем..
8.3. Відповідальність Постачальника.
8.3.1. Постачальник не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну Споживачу внаслідок припинення
або обмеження постачання електричної енергії, здійсненого у встановленому ПРРЕЕ порядку та/або порядку,
передбаченому цим Договором.
8.3.2.Постачальник не відповідає за будь-які перебої у передачі або розподілі електричної енергії,
які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку системи передачі та/або системи розподілу
електричної енергії, що сталися з вини відповідального оператора системи.
8.3.3. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за дії третіх осіб, що здійснюють постачання
електричної енергії Постачальнику, які спричиняють зменшення обсягів постачання електричної енергії та/або
зменшення величини потужності електричної енергії.
8.3.4. Відшкодування (компенсація) збитків, завданих Споживачу у випадку невідповідності параметрів
якості електричної енергії показникам, передбаченим Договором, здійснюється у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
8. 4. Відповідальність Споживача.
8.4.1. При відмові Споживача від оплати за поставлену електричну енергію Споживач сплачує Постачальнику
штраф в розмірі 25 (двадцять п’ять) % суми, від оплати якої відмовився Споживач. До відмови від оплати
за поставлену електричну енергію прирівнюється ненадання Споживачем відповіді на претензію Постачальника
чи відсутність такої відповіді протягом 1 місяця від дня отримання претензії Постачальника. Відповіді на претензії
повинні направлятися Постачальнику поштою, цінним листом з описом вкладення і повідомленням про вручення
поштового відправлення. Доказом надання Споживачем відповіді на пред’явлену Постачальником претензію
є виданий оператором поштового зв'язку розрахунковий документ (касовий чек, розрахункова квитанція тощо)
та опис вкладення у поштове відправлення. На вимогу Постачальника Споживач зобов’язаний надати йому такі
докази надання відповіді на претензію.
8.4.2. У разі порушення Споживачем строків здійснення платежу(ів) в якості оплати за поставлену
електричну енергію та/або інших платежів, передбачених цим Договором чи строку здійснення остаточного
розрахунку за поставлену електричну енергію та/або інших платежів, передбачених цим Договором, Споживач
сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період, за який нараховується
пеня, від суми, яка підлягає сплаті, за кожний день прострочення. Сплата пені не звільняє Споживача від виконання
зобов'язань, передбачених цим Договором.
8.4.3. Сторони, керуючись приписами ст. 536 Цивільного кодексу України, погодили, що Споживач сплачує
Постачальнику проценти за весь період користування чужими грошовими коштами у розмірі облікової ставки НБУ,
яка діяла в період, за який нараховуються проценти. При цьому періодом користування чужими грошовими
коштами для цілей цього пункту Договору визнається проміжок часу, що починається з першого дня прострочення
виконання Споживачем своїх грошових зобов’язань за Договором і закінчується у день повного виконання ним цих
Договір № ______________ про постачання електричної енергії споживачу від “___” __________ 201___ р.
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зобов’язань. Проценти за користування чужими грошовими коштами нараховуються на суму невиконаних або
несвоєчасно виконаних Споживачем грошових зобов’язань за цим Договором.
8.4.4. За перевищення договірних величин споживання електричної енергії, визначених згідно із вимогами
розділу 2 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику двократну вартість різниці фактично спожитої
та договірної величин споживання електричної енергії. Оплата вартості різниці фактично спожитої та договірної
величин споживання електричної енергії здійснюється Споживачем на підставі виставленого Постачальником
рахунку протягом 5 (п’яти) банківських днів від дати направлення рахунку Постачальником.
8.4.5. У випадку дострокового припинення дії цього Договору з ініціативи Споживача, Споживач
зобов’язаний безумовно сплатити Постачальнику штраф у розмірі 3% вартості узгоджених величин споживання
електричної енергії, зазначених у Додатку № 1 до Договору, що не були поставлені Споживачу на момент
дострокового припинення дії Договору. Для розрахунку розміру штрафу, передбаченого даним підпунктом
Договору, застосовується ціна електричної енергії, що діяла на момент дострокового розірвання дії цього Договору.
8.5. Неотримання Споживачем рахунків, передбачених пп. 4.9, 4.10, 8.4 Договору не звільняє Споживача
від виконання обов’язку зі сплати відповідних платежів.
8.6. Позовна давність за вимогами про стягнення штрафних санкцій, передбачених п. 8.4 цього Договору,
встановлюється Сторонами такою, що дорівнює тривалості загальної позовної давності. При цьому нарахування
штрафних санкцій, передбачених п. 8.4. цього Договору за прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань
за Договором не припиняється через 6 (шість) місяців від дня, коли відповідне зобов’язання мало бути виконано.
8.7. Спори між Споживачем та Постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів
у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Кожна Сторона зобов'язана розглянути всі скарги, отримані від іншої
Сторони, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
8.8. У разі недосягнення між Сторонами згоди шляхом досудового врегулювання проведення переговорів
Споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до НКРЕКП чи його територіального підрозділу
та/або до енергетичного омбудсмена, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики (або забезпечує формування та реалізує державну
політику в електроенергетичному комплексі), Антимонопольного комітету України.
8.9. Врегулювання спорів НКРЕКП чи його територіальним підрозділом здійснюється відповідно
до затвердженого НКРЕКП порядку. Звернення Споживача до НКРЕКП чи його територіального підрозділу
не позбавляє Сторони права щодо вирішення спору в судовому порядку.

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання
зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної
сили.
9.2. Під випадком в цьому Договорі розуміються будь-які непередбачувані та невластиві звичайній
господарській діяльності Сторони обставини (події), які безпосередньо не обумовлені діями Сторони
і не знаходяться в необхідному причинному зв'язку з ними, знаходяться поза впливом Сторони та унеможливлюють
повне або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До випадку,
зокрема, але не виключно, відносяться: аварії, руйнування, пожежі, вихід з ладу обладнання, перебої чи перерви
в газо– та/або електропостачанні, аварії на об’єктах газо– та/або електропостачання, громадські хвилювання,
терористичні акти, війна чи воєнні дії, епідемії, зафіксовані у встановленому законом порядку факти вчинення
протиправних дій третіми особами, страйки, блокади, закриття шляхів сполучення, тимчасові заборони
транспортування продукції залізницями, тимчасові заборони транспортування енергоресурсів трубопроводами,
проголошення надзвичайного стану, заборона експорту чи імпорту, видання органами державної влади чи органами
місцевого самоврядування будь-яких актів, які унеможливлюють чи суттєво перешкоджають виконанню Стороною
зобов'язань за цим Договором тощо. Під обставинами непереборної сили в цьому Договорі розуміються будь-які
надзвичайні або невідворотні за даних умов здійснення господарської діяльності обставини (події) зовнішнього
характеру, які викликані дією сил природи, відбуваються незалежно від волі Сторони і унеможливлюють повне
або часткове виконання нею своїх зобов’язань чи суттєво перешкоджають такому виконанню. До обставин
непереборної сили, зокрема, але не виключно, відносяться: землетрус, повінь, просідання чи зсув ґрунту,
несприятливі метеорологічні умови (нагромадження снігу, ожеледь, ураган, буря, циклон), пожежа тощо.
9.3. Сторона, що внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили позбавлена можливості належним
чином виконати свої зобов'язання за цим Договором, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом
20 (двадцяти) календарних днів від дня виникнення у неї неможливості виконання зобов'язань за Договором
та підтвердити факт настання випадку або дії обставин непереборної сили належними доказами (як-от:
документами, що видаються центральними або місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, ТПП України та її територіальними органами; актами, листами, телеграмами, будь-якими іншими
офіційними письмовими записами, що містять в собі відомості про настання відповідних обставин тощо).
9.4. Сторони, відповідно до ст. 219 ГК України, погодили, що окрім випадку та дії обставин непереборної
сили підставою для звільнення Постачальника від відповідальності за порушення зобов'язань по Договору
є наступні обставини надзвичайного характеру, за умови, якщо вони безпосередньо негативно впливають
на можливість належного виконання Постачальником своїх зобов’язань: зупинка роботи всіх або окремих
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виробництв (цехів) Постачальника, пов’язаних з виробництвом та/або передачею електроенергії та/або
експлуатацією електричних мереж; припинення, перерви чи обмеження урядом України або електропостачальними
організаціями постачання електричної енергії Постачальнику. Факт виникнення таких обставин засвідчується
Постачальником в тому ж самому порядку, що передбачений п. 9.3. Договору.
9.5. При настанні зазначених в п. п.9.2., 9.4. Договору обставин, якщо вони безпосередньо негативно
впливають на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором, строк виконання зобов'язань
для Сторони продовжується на весь час дії таких обставин. Якщо зазначені в п. п. 9.2., 9.4. Договору обставини
діятимуть протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявлять ознак припинення, кожна зі Сторін має право
відмовитися на майбутнє від виконання своїх зобов’язань і від цього Договору шляхом направлення іншій Стороні
повідомлення про таку відмову. При цьому жодна зі Сторін не має права на відшкодування їй збитків, спричинених
відмовою іншої Сторони від виконання зобов’язань і від цього Договору.
9.6. Настання випадку чи дія обставин непереборної сили не звільняють Споживача від обов’язку
в повному обсязі оплатити Постачальнику вартість посавленої електричної енергії та інші платежі, передбачені
цим Договором.

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.
10.1. Сторони визнають, що будь – які відомості, які будуть надаватися Постачальником під час виконання
зобов’язань, передбачених цим Договором, та у зв’язку з ним, а також вся інформація організаційного,
професійного, ділового, технічного, комерційного, виробничого та іншого характеру (в тому числі і комерційна
таємниця), яка стосується АТ “ДНІПРОАЗОТ”, його працівників, контрагентів та господарської діяльності
в цілому та стала відомою при виконанні зобов’язань, передбачених цим Договором, незалежно від форми і способу
її вираження (отримання), є конфіденційною.
10.2. Приймаючи до уваги, що розголошення або інше протиправне використання інформації, зазначеної
в п. 10.1. цього Договору, третім особам може призвести до матеріальних збитків, Споживач зобов’язується
вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційності (нерозголошення) отриманої інформації,
при цьому забезпечивши такий стан захисту інформації, при якому повністю була б усунена можливість
розголошення конфіденційної інформації третім особам та іншого протиправного використання, використовувати
конфіденційну інформацію винятково з метою виконання умов цього Договору, а також без попередньої письмової
згоди Постачальника не передавати конфіденційну інформацію стороннім особам та не використовувати таку
інформацію у відносинах з третьою особою.
10.3. У разі розголошення або іншого протиправного використання конфіденційної інформації, Споживач
несе відповідальність за таке розголошення (інше протиправне використання) в порядку та на умовах,
передбачених чинним законодавством України, і повинен у повному обсязі відшкодувати завдані Постачальнику
таким розголошенням збитки.
10.4. Зобов’язання Споживача щодо забезпечення збереження конфіденційності інформації, що передбачені
цим Договором, залишаються чинними і після закінчення строку дії цього Договору та у разі його дострокового
розірвання.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ІНШІ УМОВИ.
11.1. Невід’ємні додатки до цього Договору:
11.1.1. Додаток № 1 «Обсяги постачання електричної енергії Споживачу»;
11.1.2. Додаток № 2 «Однолінійна схема приєднання до місцевої (локальної) електромережі»;
11.1.3. Додаток № 3 «Механізм визначення вартості електричної енергії»;
11.1.4. Додаток № 4 «Графік зняття показів засобів обліку електричної енергії».
У випадку не підписання Споживачем будь-якого з зазначених додатків до Договору Постачальник має право
в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору.
11.2. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.3. Споживач є платником ____________________________________________________________________.
11.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його укладення Сторонами та діє до _______________ р. Сплив
строку дії Договору не звільняє Споживача від обов’язку в повному обсязі здійснити всі платежі,
які є обов’язковими та підлягають здійсненню ним згідно з цим Договором.
11.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача про це за 20 днів
до очікуваної дати розірвання, зокрема, але не виключно, у випадках якщо:
- споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з Договором, за умови, що
Постачальник здійснив попередження Споживачу про можливе розірвання цього Договору;
- споживач іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого
порушення в строк, що становить 5 робочих днів.
11.6. У разі односторонньої відмови Постачальника від цього Договору, Договір втрачає чинність через
20 (двадцять) календарних днів від дня отримання Споживачем письмової відмови Постачальника від Договору,
а Споживач у цей же строк зобов’язаний здійснити всі платежі, які є обов’язковими та підлягають здійсненню ним
згідно з цим Договором.
11.7. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках:
- анулювання Постачальнику ліцензії на постачання;
- банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
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- у разі зміни власника об'єкта Споживача.
11.8. У разі зміни поштової адреси, банківських або інших реквізитів Сторін, включаючи статус платника
податку, Сторона Договору, для якої наступили такі зміни, зобов'язується письмово повідомити про це іншу
Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту настання відповідних змін. У випадку неповідомлення
чи несвоєчасного повідомлення винна Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні збитки, які понесені
у зв'язку з таким неповідомленням.
11.9. Сторони погодили, що у випадку порушення господарським судом справи про банкрутство Споживача,
Постачальник вправі відмовитися від виконання своїх зобов'язань за цим Договором зі звільненням його
(Постачальника) від відповідальності за це. Про відмову від виконання зобов'язань за Договором Постачальник
письмово повідомляє Споживача.
11.10. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х примірниках, які мають однакову юридичну силу,
по одному для кожної Сторони. Будь-які зміни, доповнення та додатки до Договору мають юридичну силу у разі,
якщо вони оформлені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками обох Сторін і скріплені
печатками обох Сторін. Зміни, доповнення та додатки до цього Договору викладаються виключно українською
мовою.
11.11. Підписанням цього Договору Споживач свідчить про надання йому Постачальником інформації про
захист прав споживачів, про ознайомлення та згоду Споживача з тарифами, що є чинними на дату укладання цього
Договору, які розміщені на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет за адресою www.azot.com.ua.

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.
Постачальник:
Споживач:
АТ “ДНІПРОАЗОТ”
51909, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, 1
п/р № ____________________________________
МФО __________________,
ЄДРПОУ 05761620
ІПН 057616204034, Св-во пл. ПДВ № 100331006
Тел.(05692) 558133, факс (0569) 539366
Веб-сайт: www.azot.com.ua ,
e-mail: mamuta@azot.com.ua
Режим роботи:
понеділок - четвер з 8:00 до 17:00,
пятниця з 8:00 до 16:00, перерва з 12:00 – 12:48;
вихідні: субота-неділя
_____________________________________________
_____________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________

_______________________________________________
п/р ___________________ в _______________________

МФО _________________,
Код ЄДРПОУ __________________,
ІПН ________________________,
Св-во пл. ПДВ № _____________________________
тел. ___________________

_____________________________________________
_____________________________________________

___________________ /_________________/
М.П.

Від Споживача ___________________

___________________ /_________________/
М.П.

Від Постачальника ____________________
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