ДОГОВІР № ДД20/_______
купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів
м. Київ

________ 2020 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАТРЕЙДІНГ», яке має статус
платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом
України, надалі Продавець, в особі Директора Коханова Вячеслава Вікторовича, який діє на підставі
Статуту, енергетичний ідентифікаційний код (EIC)№62Х051128164824S , з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ____ надалі Покупець, що має статус
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України
умовах, в особі директора ____, що діє на підставі Статуту, енергетичний ідентифікаційний код
(EIC) № ____, з другої сторони, що разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, уклали даний
договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1.
Предметом договору є електрична енергія в обсягах та за ціною, що визначена графіком
погодинного обсягу продажу/купівлі електричної енергії , що є Додатком №1 («Щомісячна заяваугода») до цього Договору .
1.2.
Тип графіку продажу електричної енергії (Пікове навантаження, Позапікове навантаження)
визначається у Додатку №1 до цього Договору.
1.3. Продавець гарантує, що має усі необхідні права для продажу електричної енергії за цим
Договором, гарантує, що електрична енергія належить йому на праві власності, не перебуває під
забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання
зобов’язань перед будь-якими фізичними та/або юридичними особами, а також не є предметом будьякого іншого обтяження чи обмеження.
1.4.
Під час виконання умов цього Договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені
цим Договором, однак стосуються договірних зобов’язань, Сторони зобов’язуються керуватися
законодавством України, зокрема Законом України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від
13 квітня 2017 р., Правилами ринку, затверджених Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 307 (надалі
– Правила ринку), Кодексом системи передачі, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. №
309, Кодексом систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 310, Кодексом
комерційного обліку електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 311,
та іншими нормативно-правовими актами, що забезпечують функціонування ринку електричної
енергії України.
1.5.
Кожна Сторона зобов’язана вжити всіх необхідних заходів (вчинити необхідні дії), що
передбачені у Законі України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 р.,
Кодексі системи передачі, затверджених Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 309, Кодексі систем
розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 310, Кодексі комерційного обліку
електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 311, Правилах ринку та
інших нормативно-правових актах для належного виконання своїх зобов’язань за цим Договором
щодо купівлі-продажу електричної енергії, які, зокрема можуть включати, але не виключно,
укладання відповідних договорів, внесення необхідних платежів та гарантій, отримання необхідних
дозволів, підтверджень та погоджень, здійснення відповідних повідомлень, реєстрацію та надання
необхідної інформації, впровадження програмного забезпечення тощо.
1.6.
Терміни та поняття, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у значеннях,
наведених у Законі України «Про ринок електричної енергії» № 2019-VIII від 13 квітня 2017 р.,
Кодексі системи передачі, затверджених Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 309,, Кодексі систем
розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 310,, Кодексі комерційного обліку
електричної енергії, затвердженого Постановою НКРЕКП 14.03.2018 р. № 311, Правилах ринку та
інших нормативно-правових актах.
2. Права, обов’язки сторін та порядок купівлі-продажу електричної енергії

___________________
м.п.

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

2.1.
Продавець зобов’язується продати електричну енергію, а Покупець зобов’язується купити
електричну енергію згідно графіку погодинного обсягу продажу/купівлі електричної енергії,
визначеного у Додатку №1.
2.2
Право власності на електричну енергію переходить від Продавця Покупцю після надходження
на розрахунковий рахунок Продавця грошових коштів відповідно до умов проведення розрахунків,
передбачених п.п. 3.2 - 3.3 цього Договору. Після переходу права власності на електричну енергію
Покупець несе всі витрати (в т.ч., однак не виключно, повʼязані з розподілом та/або передачею
електричної енергії до Покупця) ризики і приймає на себе всю відповідальність, повʼязану з правом
власності на електричну енергію.
2.3. Підписуючи цей Договір, Сторони підтверджують наявність у кожної зі Сторін дійсного та
чинного Договору про врегулювання небалансів електричної енергії з Оператором системи передачі.
2.4.
Продавець та Покупець зобов’язуються своєчасно у відповідності до Правил ринку здійснити
реєстрацію обсягів електричної енергії на електронній платформі Оператора системи передач, згідно
графіку погодинного обсягу продажу/купівлі електричної енергії у Додатку №1.
2.5.
Відхилення фактичного графіку продажу/купівлі електричної енергії від договірного графіку
продажу/купівлі електричної енергії врегульовуються Оператором системи передачі у відповідності
до Правил ринку.
2.6.
Не пізніше 3х робочих днів місяця, наступного за місяцем купівлі-продажу електричної
енергії, Продавець зобов'язується направити Покупцю підписані та скріплені печаткою Продавця, 2
примірники Акту купівлі-продажу електричної енергії, у яких зазначаються обсяги продажу/купівлі
електричної енергії відповідно до зареєстрованих обсягів електричної енергії на електронній
платформі Оператора системи передач (далі - «Акти»). Покупець не пізніше 2х робочих днів,
наступних за днем отримання Актів, зобов'язується направити Продавцю один примірник оригіналу
Акту, підписаного уповноваженим представником та скріпленого печаткою, або направити в
письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акту. Обмін документами здійснюється
електронною поштою та Укрпоштою за адресами вказаними в розділі 11. Місцезнаходження та
реквізити Сторін.
2.7.
Покупець відповідно до умов цього Договору відображає приймання права власності на
електричну енергію, надає, погоджує та підписує усі необхідні документи, складені у відповідності
до вимог чинного законодавства.
3. Ціна електричної енергії, порядок та умови проведення розрахунків
3.1.
Ціна на електричну енергію, яка підлягає продажу, та загальна вартість
Договору
визначаються у Додатку №1.
3.2.
Оплата за електричну енергію проводиться Покупцем грошовими коштами у національній
валюті України на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Продавця, зазначений у
Розділі 10 цього Договору, шляхом перерахування грошових коштів, у розмірі вартості електричної
енергії, що розраховується як добуток обсягів купівлі-продажу на відповідний розрахунковий період,
які визначені в Додатку № 1 («Щомісячна заява-угода»), та фактичних цін на ринку «на добу
наперед» у відповідні години торгового дня у визначеній торговій зоні.
3.3.
Періодом продажу/купівлі електричної енергії є календарні дні відповідно Додатку 1
(Щомісячна заява-угода) до цього Договору.
3.4.
У випадку не оплати Покупцем електричної енергії або часткової оплати у строки, визначені
цим Договором, Продавець має право в односторонньому порядку призупинити виконання своїх
зобов’язань в частині продажу електричної енергії або відпустити обсяг електричної енергії, що
відповідає сумі здійсненої оплати.
3.5.
Датою оплати Покупцем електричної енергії є дата зарахування грошових коштів на
розрахунковий рахунок Продавця.
3.6.
В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер і дату Договору та
призначення платежу з зазначення періоду продажу/купівлі, за який здійснюється оплата. Якщо сума
здійсненої Покупцем попередньої оплати перевищує вартість обсягу електричної енергії, вказану в
Акті купівлі-продажу, надлишок перерахованих грошових коштів зараховується як попередня оплата
електричної енергії на наступний період продажу/купівлі або повертається Покупцеві за його
вимогою, впродовж 5 банківських днів з дня надходження відповідної вимоги.

___________________
м.п.

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

3.7.
За необхідності, Сторонами проводиться звірка розрахунків на підставі відомостей про
фактичну оплату вартості проданої електричної енергії Покупцем та Актів купівлі-продажу
електричної енергії.
3.8.
Враховуючи те, що продаж електроенергії Продавцем Покупцю в мережах Оператора системи
передачі носить безперервний характер, Продавець не пізніше останнього дня місяця, в якому
отримано кошти за продану електричну енергію, складає зведену податкову накладну та
зобов’язується направити її Покупцеві в електронній формі з дотриманням умов щодо її складання та
реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та строки, визначені чинним
законодавством. У разі порушення порядку заповнення/реєстрації податкової накладної Продавець
зобов’язаний відшкодувати Покупцю суму коштів у розмірі податкового кредиту, що втрачений ним
у зв’язку з неналежним оформленням/реєстрацією податкових накладних Продавцем. Таке
відшкодування сплачується Продавцем Покупцю не пізніше 5 календарних днів з дати отримання
претензії від Покупця.
3.9. Покупець гарантує, що при виконанні Договору між Сторонами та при здійсненні усіх дій, що з
цим пов’язані, Покупець дотримується вимог чинного законодавства України, в т.ч. податкового,
належно та своєчасно здійснює облік, нарахування та сплату податків, зборів та інших обов’язкових
платежів, а також складання, надання та збереження усіх необхідних документів та звітності до
органів влади. Покупець гарантує, що не співпрацював, не співпрацює та не пов’язаний відносинами
контролю з особами, що мають ознаки фіктивності або будь-яким іншим чином порушують
податкове законодавство України, що може мати негативні наслідки для Продавця. Покупець
гарантує, що ані його господарські операції та правочини, ані господарські операції та правочини
контрагентів Покупця не мають та не мали ознак фіктивності та/або безтоварності, що податкові
зобов’язання (податковий кредит) Покупця та його контрагентів сформовані законно та у
встановленому законодавством порядку.
4. Відповідальність Сторін
4.1.
За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством України та Договором.
4.2.
У разі невиконання Продавцем зобов’язань щодо продажу обсягів електричної енергії, за
умови відсутності у Покупця заборгованості за цим Договором, Продавець зобов’язується повернути,
у термін до 5 банківських днів, на поточний рахунок Покупця, зазначений у Розділі 10 даного
Договору, грошові кошти, сплачені Покупцем на користь Продавця, за обсяг електричної енергії у
відповідному періоді продажу/купівлі. У випадку невиконання Продавцем свого зобов’язання щодо
повернення грошових коштів сплачених Покупцем, Продавець сплачує Покупцю неустойку за
кожний день прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який
сплачується неустойка, від суми неповернутих/несвоєчасно повернутих Покупцю грошових коштів.
4.3.
Сплата Сторонами неустойки (пені та штрафів) за даним Договором не звільняє винну
сторону від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених іншою
Стороною.
4.5. Відмова Покупця від договірного обсягу електричної енергії або його будь-якої частини та/або
порушення Покупцем строків оплати Продавцю за договірний обсяг електричної енергії або будьякої частини такого обсягу електричної енергії у відповідності до умов цього Договору дає право
Продавцю розпорядитись таким обсягом на власний розсуд, в тому числі продати будь-якій(-им)
третій(-ім) особі(-ам).
4.6.
Сторона не несе відповідальність за порушення іншою стороною порядку обміну
інформацією, що виникла в результаті несправності будь-яких засобів телекомунікаційного зв’язку,
виключення і перебоїв в електричній мережі, а також несправності апаратних або програмних засобів
такої іншої Сторони, або іншої особи, що приймає участь у правовідносинах купівлі-продажу
електроенергії (Оператор системи передачі тощо).
4.7.
Під час виконання зобов’язань за Договором Сторони зобов’язуються безумовно
дотримуватись норм і положень антикорупційного законодавства України та принципів
Антикорупційної програми Сторін.
4.8.
У випадку порушення однієї з Сторін антикорупційного законодавства або вчинення однією із
Сторін дій, які суперечать принципам і вимогам Антикорупційної програми Сторін, Сторона має
право одностороннього розірвання Договору з відшкодуванням збитків Стороною, яка вчинила
вищезазначені порушення, що виникли в результаті такого порушення та/або вчинення відповідних
___________________
м.п.

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

дій Покупцем та/або відповідного розірвання Договору Продавцем.
5. Форс-мажор
5.1. Обставинами непереборної сили є будь-яка надзвичайна та невідворотна обставина, яка
об'єктивно унеможливлює здатність Сторони виконувати свої зобов'язання за цим Договором;
5.2. Обставини непереборної сили поділяються на такі категорії:
1) викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом (повінь, циклон, шторм,
цунамі, осідання ґрунту, землетрус, пожежа тощо);
2) надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання
зобов’язань учасника ринку, передбачених умовами цих Правил, а також бездіяльність третіх сторін,
що не входять до положень цих Правил (страйки, саботаж, локаут, вибухи та вихід з ладу чи
пошкодження машин та устаткування, оголошена чи неоголошена війна, масові безпорядки,
піратство тощо);
3) регламентовані умови відповідних рішень та акти державних органів влади (ембарго,
заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо).
5.3. Строк виконання зобов’язання Сторони, яка підпала під вплив форс-мажору,
переноситься на весь період його дії, включаючи період ліквідації наслідків. При цьому така Сторона
не буде нести відповідальність за прострочені зобов’язання.
5.4. Сторона у якого виникла ситуація неможливості виконання зобов'язань за цим
Договором, повинна негайно за допомогою будь-якого засобу зв’язку повідомити іншу сторону про
настання форс-мажору протягом установленого строку (не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з
моменту виникнення форс-мажору), а також надати у письмовій формі офіційне підтвердження
настання надзвичайних подій та обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про
неможливість виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань позбавляє Сторону права
посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, що звільняє від відповідальності за
невиконання зобов'язань за цим Договором.
5.5. Наявність обставин непереборної сили (форс-мажору) підтверджується відповідним
Сертифікатом Торгово-промислової палати України відповідно до законодавства.
5.6. У найкоротший строк після настання події, яка представляє собою форс-мажор,
Сторона, на яку поширилася дія цих обставин, повинна обговорити і погодити продовження своєї
роботи відповідно до умов цього Договору.
6. Порядок вирішення спорів
6.1.
Спори (розбіжності) за Договором вирішуються за домовленістю Сторін.
6.2.
У разі неможливості вирішення спорів (розбіжностей) за Договором шляхом переговорів
Сторін, спір передається на вирішення до суду і розглядається в установленому порядку згідно з
чинним законодавством України.
7. Інші умови
7.1.
Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках – по одному для кожної із
Сторін, які мають однакову юридичну силу.
7.2.
Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються
уповноваженими представниками Сторін.
7.3.
Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у разі прийняття рішення про ліквідацію,
реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських реквізитів,
місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 5 (п’ятиденний) строк з дня виникнення відповідних
змін електронною поштою з подальшим відправленням цінним листом з описом відповідно до
реквізитів вказаних в розділі 11.
7.4.
Жодна зі Сторін Договору не повинна оголошувати або розповсюджувати інформацію, що
стала їй відома під час укладання та/або виконання цього Договору, без згоди іншої Сторони, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.5.
Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо
вони вчинені письмово та підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками
Сторін.
7.6.
Всі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній відповідно до цього Договору,
повинні бути здійснені у 5 (п’ятиденний) строк з дня виникнення відповідних змін, у письмовій
___________________
м.п.

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

формі, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою відповідної Сторони, і вважатимуться
поданими належним чином, якщо вони відправлені електронною поштою з подальшим
відправленням цінним листом з описом відповідно до реквізитів вказаних в розділі 11 або доставлені
особисто за зазначеними адресами Сторін.
7.7.
Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань
по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін
захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних»
№ 2297-VІ від 01 червня 2010 року. Факт підписання даного Договору — є фактом отримання згоди і
повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.
7.8.
Жодна зі Сторін не може передавати свої права і/або обов'язки за даним Договором третій
особі, а також здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог без отримання попередньої
письмової згоди іншої Сторони.
7.9.
Жодна зі Сторін Договору не повинна оголошувати або розповсюджувати інформацію, що
стала їй відома під час укладання та/або виконання цього Договору, без згоди іншої Сторони, крім
випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.10. Сторони, діючи відповідно до вимог чинного законодавства щодо вчинення значних
правочинів та усвідомлюючи наслідки вчинення правочинів із перевищенням повноважень,
підтверджують наявність необхідного та достатнього обсягу повноважень на укладання та виконання
цього Договору. При цьому кожна Сторона засвідчує, що вартість Договору (предмету Договору) не
перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Сторони станом на кінець попереднього кварталу до
укладення Договору, а у випадку наявності в Договорі (на момент його укладення, зміни або в
процесі його виконання) ознак значного правочину (в розумінні ст. 44 Закону України «Про
товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») відповідна Сторона зобов’язується
завчасно надати іншій Стороні на підтвердження повноважень копію належним чином засвідченого
протоколу загальних зборів про надання згоди на вчинення значного правочину (укладення, зміну та
виконання Договору).
У випадку недотримання будь-якою зі Сторін наведених вище умов, в тому числі введення в оману
або неповідомлення іншої Сторони щодо наявності в укладеному Договорі ознак значного
правочину, ненадання або несвоєчасне відповідних копій документів, що спричинило або може
спричинити недійсність Договору, незалежно від наявності умислу в діях (бездіяльності) такої
Сторони, остання відшкодовує іншій Стороні всі збитки, завдані такими діями (бездіяльністю).
За наявності у добросовісної Сторони достовірних та підтверджених даних щодо відсутності
повноважень на укладення, зміну та виконання Договору, що має ознаки значного правочину, у іншої
Сторони, така добросовісна Сторона залишає за собою право відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором (із звільненням її від відповідальності за це) та розірвати його в
односторонньому порядку з невідкладним набуванням чинності шляхом направлення відповідного
письмового повідомлення іншій Стороні.
7.11. Всі інші питання, що неврегульовані цим Договором, підлягають врегулюванню відповідно до
чинного законодавства України.
8. Антикорупційні та антисанкційні положення
8.1. Постачальник дотримується всіх законів, статутів, правил і кодексів, що стосуються
боротьби з хабарництвом і корупцією, включаючи, але не обмежуючись антикорупційним
законодавством України, і не займається будь-якою діяльністю, яка може являти собою хабарництво,
корупцію, отримання неправомірної вигоди або конфлікт інтересів, а також утримується від
поведінки, яка може бути розцінена як готовність вчинити корупційне правопорушення.
8.2. Сторони зобов’язуються проявляти увагу та ретельність з метою недопущення жодної
прямої або непрямої пропозиції, сплати, підбурювання або згоди на отримання хабарів чи
неправомірної вигоди у будь-якій формі у зв’язку із цим Договором. Це зобов’язання поширюється
на стосунки працівників та представників однієї Сторони із працівниками та представниками іншої
Сторони або третіх осіб у зв’язку із цим Договором. Всі звіти, підготовлені відповідно до або на
підставі цього Договору, в тому числі рахунки-фактури, документи, що стосуються виставлення
рахунків, повідомлення, звіти та фінансові розрахунки, повинні правдиво відображати факти
стосовно діяльності та операцій, яких вони стосуються.
8.3. Сторони підтверджують, що вони не є об’єктом міжнародних торгівельно-економічних
санкцій, які прийняті на виконання резолюцій Генеральної Асамблеї та Ради Безпеки Організації
___________________
___________________
м.п.

(підпис)

м.п.

(підпис)

Об'єднаних Націй, рішень та регламентів Ради Європейського Союзу, уряду Великої Британії,
Сполучених Штатів Америки та України, що можуть бути загрозою для виконання умов Договору
та/або застосування до однієї зі Сторін адміністративної, кримінальної чи будь-якої іншої
відповідальності.
8.4. Якщо одна з Сторін стане об’єктом міжнародних торгівельно-економічних санкцій, то ця
Сторона зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону протягом трьох днів з дня настання такої
події.
8.5. Якщо одна зі Сторін стане об’єктом міжнародних торгівельно-економічних санкцій, інша
Сторона має право на припинення та розірвання Договору в односторонньому порядку, з
поверненням Сторонами у натурі всього, що вони одержали на виконання Договору, або
відшкодуванням вартості того, що було одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування, а
також з виплатою Споживачем Постачальнику вартості електричної енергії, фактично використаних
на момент припинення Договору. Кошти отримані у якості передоплати повертаються Споживачу з
врахуванням вартості електричної енергії, фактично використаної на момент припинення Договору.
Оплата за фактично використану електричну енергію здійснюється згідно із законодавством України.
8.6. Сторона що стане об’єктом міжнародних торгівельно-економічних санкцій, компенсує
другій Стороні понесені збитки від дострокового розірвання Договору у встановленому законом
порядку.
8.7. У разі порушення однією з Сторін зобов’язання, щодо повідомлення про застосування до
неї міжнародних торгівельно-економічних санкцій, інша Сторона не несе зобов’язання за Договором
та має право на відшкодування збитків, які понесені в зв’язку з цим порушенням.
9.

Строк дії Договору

9.1.
Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін, та скріплення відбитками печаток Сторін і діє до 31 грудня 2020 року.
10. Додатки до Договору
10.1. Додатком до цього Договору є Додаток № 1 «Щомісячна заява-угода» з графіком заявлених
обсягів погодинної купівлі доданим до цієї Заяви-Угоди, що також узгоджується сторонами договору.
11. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Продавець:

Покупець:

ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ»

ТОВ «___»

Місце знаходження:
03039, м. Київ, проспект
Валерія Лобановського, буд. 119 Х, поверх 4
Код ЄДРПОУ 43275225
ІПН 432752226508
UA793226690000026034300072536
АТ «Ощадбанк»
Код банку (МФО): 322669
тел.: +38(044)300 26 78
cdo@megatrading.com.ua
Директор
___________________ / В.В.Коханов
М.П.

___________________
м.п.

(підпис)

Місце знаходження:
Код ЄДРПОУ
ІПН
UA
ПАТ
Код банку (МФО):
тел.:
e@

Директор
____________________ /
М.П.

___________________
м.п.

(підпис)

Додаток №1
до Договору купівлі-продажу електричної енергії на ринку
двосторонніх договорів № ________ _______від 20__ року
м. Київ

«__» ____ 20__р.
Щомісячна заява-угода №1
до договору купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГАТРЕЙДІНГ», надалі Продавець, яке має
статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України,
в особі Директора Коханова Вячеслава Вікторовича, який діє на підставі Статуту, енергетичний ідентифікаційний код
(EIC)№62Х051128164824S , з однієї сторони, та
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «_______», надалі Покупець, що має статус
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі Директора
_______, який діє на підставі Статуту, енергетичний ідентифікаційний код (EIC) № _______, з другої сторони, що
іменуються спільно далі Сторони, а окремо Сторона підписали цю Щомісячну заяву-угоду до Договору купівліпродажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів № _______ року про нижченаведене:
1. Ціна 1 МВт*год електричної енергії, що поставляється Продавцем Покупцеві відповідно до цієї Щомісячної угоди,
визначається як фактична ціна РДН, що склалась за підсумками торгів на відповідну добу зменшена на __% (відсотка)
за кожну годину відповідної доби.
2.
У випадку порушення умов оплати пункту 3.2 Договору купівлі-продажу електричної енергії на ринку
двосторонніх договорів №_____, Продавець має право не застосовувати відсоток знижки від ціни РДН вказаний в
пункті 1 в Додатку№1 до цього Договору за дні, за якими було порушені умови оплати.
3.
Обсяг постачання електричної енергії з 00:00 __.__.20__ по 24:00 __.__.20__ («Розрахунковий період»)
становить ____МВт*год, та визначається Додатком-графіком заявлених обсягів погодинної купівлі-продажу доданим
до цієї Заяви-Угоди, що також узгоджується сторонами договору.
4.
Розрахунок за електричну енергію відбувається шляхом передплати заявлених обсягів у Графіку-додатку №1 на
наступні ___ календарні дні (до 16-00 Д-__, оплата неробочого дня постачання, відбувається до 16-00 у останній
робочій день перед вихідними), за ціною вказаною у п.1 Щомісячної заяви-угоди №1. Розмір передплати повинен
повністю покривати денний обсяг електричної енергії, заявлений у Графіку-додатку №1. Перший авансовий платіж
(плановий) визначається за фактичними результатами ціни на «ринку на добу наперед» з врахуванням зменшення
ціни, кожний наступний платіж здійснюється відповідно до ціни яка склалася на «ринку на добу наперед» з
врахуванням зменшення ціни, відповідно до п.1 Щомісячної заяви-угоди. Різниця, що склалась між плановим
платежем та фактичним, коригується останнім платежем місяця.
5.

Електрична енергія продається (поставляється) в наступній торговій зоні – ОЕС України.
Місцезнаходження та реквізити Сторін

Продавець:
ТОВ «МЕГАТРЕЙДІНГ»

Покупець:
ТОВ «___»

Місце знаходження:
03039, м. Київ, проспект Валерія Лобановського, буд.
119 Х, поверх 4
Код ЄДРПОУ 43275225
ІПН 432752226508 UA793226690000026034300072536
АТ «Ощадбанк»
Код банку (МФО): 322669
тел.: +38 (044) 300 26 78
cdo@megatrading.com.ua
Директор

Місце знаходження:
Код ЄДРПОУ
ІПН
UA
ПАТ
Код банку (МФО):
тел.:
@

___________________ / В.В.Коханов

____________________ /

М.П.

М.П.

___________________
м.п.

Директор

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

___________________

м.п.

(підпис)

___________________

м.п.

(підпис)

1

2

3

4

5

6

EIC: 62Х051128164824S
EIC:
7

ТОВ "МЕГАТРЕЙДІНГ"___________________________Коханов В.В.
/підпис / М.П.

Директор

Години
Число
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Итого

Продавець
Покупець
8

9

10

Торгова зона

11

12
МВт*год

13

15

16

17

18

EIC: 10Y1001C--000182
EIC: 10Y1001C--000182

ТОВ ""______________________//
/підпис / М.П. /

Керівник

14

Погодинний графік навантаження, МВт*год

ТОВ "МЕГАТРЕЙДІНГ"
ТОВ ""

Щоденний погодинний обсяг купівлі-продажу електричної енергії між ТОВ "МЕГАТРЕЙДІНГ" та ТОВ "" на _______2020 року, MВт*год

19

20

ОЕС України
ОЕС України
21

22

23

24

Графік-додаток № 1
до Договору купівлі-продажу електричної енергії
на ринку двосторонніх договорів
№ ДД20/________

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Итого

___________________
м.п.

(підпис)

___________________
м.п.

(підпис)

