ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про користування електричною енергією
__________________________________________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi )

який проживає _____________________________________________________
(адреса, телефон)

далi iменується Споживач, з одного боку, та ____________________________
(назва енергопостачальника) в
особi _____________________________________________________________
(посада, прiзвище, iм'я та по батьковi, телефон)

що дiє на пiдставi ___________________________________________________
(назва статуту, положення)

далi iменується Енергопостачальник, з iншого боку, уклали цей договiр про
користування електричною енергiєю.
Предмет договору
1. За цим договором Енергопостачальник бере на себе зобов'язання
надiйно постачати Споживачевi електричну енергiю у необхiдних йому
обсягах
вiдповiдно
до
потужностi
_______ кВт електроустановок
Споживача, з гарантованим рiвнем надiйностi, безпеки i якостi, а Споживач
зобов'язується оплачувати одержану електричну енергiю за обумовленими
тарифами (цiнами) у термiни, передбаченi цим договором.
2. Категорiя надiйностi струмоприймачiв Споживача ________________
(друга, третя)

3. Параметри якостi електричної енергiї повиннi вiдповiдати
державним стандартам.
4. Встановленi запобiжники чи запобiжнi автомати типу ____ на
напругу _____, струм _____.
5. Номер однофазного приладу облiку, дата повiрки: ________________
__________________________________________________________________
Показання приладу облiку на момент укладення договору ____________
6. Номер трифазного приладу облiку, дата повiрки: _________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
Показання приладу облiку на момент укладення договору ___________
7. Наявнiсть трифазного електрообладнання, дозволеного для
застосування:
1)_______________________________________________________________;
2)_______________________________________________________________.
8. Примiщення Споживача обладнанi:
стацiонарною електроплитою__________________________________;
(дозвiл на застосування)

стацiонарними електроустановками для опалення та нагрiвання
води: ____________________________________________________________
(тип приладу обiгрiвання, дозвiл на користування)

9. Межа розподiлу встановлюється на _____________________________
_________________________________________________________________.

Права та обов'язки Споживача
10. Споживач має право на:
вибiр постачальника електричної енергiї;
пiдключення до електричної мережi за умови дотримання
правил
користування електричною енергiєю;
отримання iнформацiї щодо якостi електричної енергiї, тарифiв (цiн),
порядку оплати, умов та режимiв її споживання;
отримання електричної енергiї, якiснi характеристики якої визначенi
державними стандартами;
вiдшкодування згiдно iз законодавством збиткiв, заподiяних внаслiдок
порушення його прав;
якiсне обслуговування електричних мереж,
розрахункових приладiв
облiку.
11. Споживач електричної енергiї зобов'язується:
дотримуватися вимог нормативно-технiчних документiв та договору про
користування електричною енергiєю;
забезпечувати належний технiчний стан та безпечну експлуатацiю
своїх
внутрiшнiх електромереж,
електроустановок та побутових
електроприладiв;
забезпечувати збереження приладiв облiку i пломб на них у разi
розмiщення приладу облiку у квартирi або на iншому об'єктi Споживача;
невiдкладно повiдомляти Енергопостачальника про недолiки в роботi
приладу облiку;
оплачувати спожиту електричну енергiю вiдповiдно до умов договору;
вносити плату за спожиту електричну енергiю виключно на поточний
рахунок iз спецiальним режимом використання енергопостачальника в
уповноваженому банку;
узгоджувати з
Енергопостачальником
новi
пiдключення
та
переобладнання внутрiшньої електропроводки,
здiйснюванi
з
метою
збiльшення споживання електричної потужностi;
надавати розрахункову
книжку
на
вимогу
представникiв
Енергопостачальника для перевiрки правильностi оплати та вiдповiдностi
записiв у нiй показанням приладу облiку;
забезпечувати доступ представникам Енергопостачальника, якi пред'явили
свої службовi посвiдчення, до квартири або iншого об'єкта для обстеження
приладу облiку, електроустановок та електропроводки;
не перешкоджати обрiзуванню гiлок дерев, якi ростуть на територiї, що
належить Споживачу, для забезпечення вiдстанi не менше 1 метра вiд
проводiв повiтряної лiнiї електромережi;
не пiзнiше нiж за 7 днiв до припинення користування електричною
енергiєю у квартирi або на
iншому
об'єктi
письмово повiдомити
Енергопостачальника
про
розiрвання договору та розрахуватися за
спожиту електричну енергiю, включаючи день виїзду.
У разi отримання житлової субсидiї на оплату електричної енергiї
своєчасно повiдомляти енергопостачальника про своє право на зменшення
розмiру плати за спожиту електричну енергiю вiдповiдно до порядку
призначення та надання населенню субсидiй для вiдшкодування витрат на

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рiдкого пiчного побутового палива.
Права та обов'язки Енергопостачальника
12. Енергопостачальник має право:
пропонувати Споживачу надання додаткових послуг, пов'язаних з
постачанням електричної енергiї;
перевiряти стан приладiв облiку та знiмати показання вiдповiдно до
умов договору;
встановлювати технiчнi засоби, якi обмежують постачання електричної
енергiї Споживачу у межах, передбачених договором;
вимагати вiд Споживача вiдшкодування збиткiв, завданих порушеннями,
допущеними Споживачем пiд час користування електричною енергiєю;
робити перерву в постачаннi електричної енергiї або вiдключати
Споживача без його згоди у випадках, передбачених Правилами
користування електричною енергiєю для населення.
13. Енергопостачальник зобов'язується:
забезпечувати надiйне постачання електричної енергiї згiдно з умовами
лiцензiй та договором про користування електричною енергiєю;
надавати iнформацiю про послуги, пов'язанi
з електропостачанням,
та про термiни обмежень i вiдключень;
гарантувати безпечне
користування
послугами,
пов'язаними з
електропостачанням, за умови дотримання Споживачем вимог правил
безпечної експлуатацiї внутрiшньої електромережi, електроустановок та
побутових електроприладiв;
у разi перерахування Споживачем коштiв за електричну енергiю на iншi
рахунки повернути цi кошти за заявою споживача або за власною iнiцiативою
в триденний термiн з моменту їх отримання;
повiдомляти Споживача письмово або через засоби масової iнформацiї
та в мiсцях оплати за електричну енергiю про змiни тарифiв не пiзнiше нiж за
5 днiв до їх запровадження;
проводити не менше як один раз на 6 мiсяцiв контрольне знiмання
показань приладiв облiку у Споживача вiдповiдно до затверджених
графiкiв;
проводити плановi повiрку, ремонт i замiну приладiв облiку в термiни,
встановленi нормативно-технiчними документами та договором;
розглядати звернення Споживача щодо надання послуг, пов'язаних з
постачанням електричної енергiї, та приймати з цього приводу рiшення у
термiни, передбаченi Правилами користування електричною енергiєю для
населення;
ознайомити Споживача з Правилами користування електричною енергiєю
для населення та провести iнструктаж щодо умов безпечної експлуатацiї
приладiв облiку.
14. Представник Енергопостачальника пiд час знiмання показань приладiв
облiку, замiни приладiв облiку, виписування платiжних документiв за
електричну енергiю та iнших дiй, що виконуються вiдповiдно до договору,
зобов'язаний пред'являти своє службове посвiдчення.

15. Енергопостачальник безплатно:
здiйснює плановi повiрку, обслуговування та ремонт приладiв
облiку;
дає рекомендацiї щодо можливостi та доцiльностi використання електричної
енергiї для опалення, а також щодо енергозбереження та режимiв споживання
електричної енергiї;
надає iнформацiю щодо якостi електричної енергiї, тарифiв (цiн), порядку
оплати, умов та режимiв її споживання;
видає бланки типових договорiв, розрахунковi книжки з бланками
квитанцiй або платiжнi документи, електронну картку на оплату електричної
енергiї.
Умови та порядок оплати
16. Оплата за електричну енергiю здiйснюється вiдповiдно до
показань приладу облiку __________________________________________
(розмiр тарифу (цiна), порядок та термiни оплати)

__________________________________________________________________
У разi несплати за спожиту електричну енергiю до ______________ числа
Споживачу нараховується пеня у розмiрi _______ вiдсоткiв, але не бiльше
______ вiдсоткiв заборгованостi.
У разi отримання житлової субсидiї на оплату електричної енергiї розмiр
плати споживача за використану електричну енергiю визначається вiдповiдно
до порядку призначення та надання населенню субсидiй для
вiдшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рiдкого пiчного побутового палива.
17. При змiнi тарифiв (цiн) Енергопостачальник зобов'язаний довести до
вiдома Споживача письмово або через засоби масової iнформацiї, письмовим
повiдомленням та в мiсцях оплати за електричну енергiю новi величини
тарифiв непiзнiше нiж за 5 днiв до їх запровадження.
18. У разi заборгованостi, що iснує на час укладення договору,
сторони погоджують графiк її погашення за умови обов'язкової оплати
поточних платежiв.
Заборгованiсть на ____ __року становить_______гривень,______кВт.год.
Графiк погашення заборгованостi _________________________________.
Вiдповiдальнiсть сторiн
19. Енергопостачальник несе вiдповiдальнiсть:
за шкоду, заподiяну Споживачу або його майну в розмiрi i порядку,
визначених законодавством;
у разi
тимчасового
припинення
електропостачання
з
вини
Енергопостачальника - у розмiрi двократної вартостi недовiдпущеної
споживачу електричної енергiї;
у разi вiдпуску Споживачу електричної енергiї, параметри якостi якої
знаходяться поза межами показникiв, зазначених у договорi - сплачує 25
вiдсоткiв вартостi такої енергiї;
у разi порушення прав Споживача (вiдмова в реалiзацiї його прав, у
наданнi необхiдної iнформацiї, надання послуг, що за якiстю не

вiдповiдають вимогам нормативно-технiчних документiв, ухилення вiд
перевiрки якостi електричної енергiї тощо).
Енергопостачальник не несе вiдповiдальностi за тимчасове припинення
постачання електричної енергiї, вiдпуск електричної енергiї, параметри
якостi якої не вiдповiдають показникам, зазначеним у договорi, або за
шкоду, заподiяну Споживачу, якщо доведе, що вони виникли не з його вини,
а з вини Споживача або внаслiдок дiї обставин непереборної сили.
20. Споживач несе вiдповiдальнiсть за:
прострочення внесення платежiв за електричну енергiю;
порушення правил користування електричною енергiєю;
ухилення вiд виконання або несвоєчасне виконання рiшень i приписiв
Державної iнспекцiї з енергетичного нагляду за режимами споживання
електричної енергiї;
розкрадання електричної енергiї у разi самовiльного пiдключення до
електромереж i споживання електричної енергiї без приладiв облiку;
пошкодження приладiв облiку;
розукомплектування та пошкодження об'єктiв електроенергетики,
розкрадання майна цих об'єктiв;
насильницькi дiї,
що
перешкоджають
посадовим
особам
Енергопостачальника виконувати свої службовi обов'язки.
Iншi умови
21. Взаємовiдносини сторiн,
не врегульованi
цим
договором,
регламентуються законодавством.
22. Спори та розбiжностi, що можуть виникнути пiд час користування
електричною енергiєю, якщо вони не будуть узгодженi шляхом переговорiв
мiж сторонами, вирiшуються в судовому порядку.
23. Розбiжностi з технiчних питань пiд час виконання умов цього договору
регулюються органами Держенергонагляду згiдно з правилами користування
електричною
енергiєю,
правилами
улаштування
електроустановок,
правилами безпечної
експлуатацiї
електроустановок Споживача, правилами технiчної експлуатацiї установок
Споживача.
24. Розбiжностi щодо застосування тарифiв вирiшуються НКРЕ.
25. У разi порушення Енергопостачальником умов договору Споживач
викликає представника Енергопостачальника для складання та пiдписання
акта-претензiї Споживача, в якому зазначаються термiни, види, показники
порушень тощо (бланк типового
акта-претензiї надає Енергопостачальник).
Акт-претензiя складається
Споживачем
та
представником
Енергопостачальника i скрiплюється їхнiми пiдписами.
У разi неприбуття представника Енергопостачальника у встановлений
термiн Споживач має право скласти акт-претензiю у довiльнiй формi.
У разi вiдмови представника Енергопостачальника вiд пiдписання акт
вважається дiйсним, якщо його пiдписали не менше нiж три споживачi, або
Споживач i виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи iншого
органу самоврядування.

26. Акт-претензiя Споживача подається Енергопостачальнику, який у
десятиденний термiн усуває недолiки або надає Споживачевi обгрунтовану
вiдмову щодо задоволення його претензiй.
Енергопостачальник може вiдмовити в задоволеннi претензiй Споживача
щодо вiдхилення показникiв якостi електричної енергiї вiд встановлених
державними стандартами на пiдставi даних реєстрацiйних технiчних
засобiв,
атестованих
i
опломбованих територiальними органами
Держстандарту.
Дiя обставин непереборної сили
27. Енергопостачальник та Споживач не вiдповiдають за невиконання
умов договору, якщо це спричинено дiєю обставин непереборної сили.
Факт дiї обставин непереборної сили пiдтверджується вiдповiдними
документами.
Термiн дiї договору
28. Цей договiр укладається на три роки, набирає чинностi з дня його
пiдписання та вважається продовженим на рiк, якщо за мiсяць до закiнчення
термiну його дiї жодна iз сторiн не висловила намiру внести до нього змiни або
доповнення.
29. Договiр може бути розiрваний достроково у разi змiни Споживачем
мiсця проживання та остаточного припинення користування електричною
енергiєю.
30. Цей Договiр складено у двох примiрниках, один з них зберiгається у
енергопостачальника, а другий у Споживача.
31. Споживач з Правилами користування електричною енергiєю для
населення ознайомлений __________________________________________
(пiдпис Споживача)

32. Юридичнi адреси сторiн та їхнi рахунки:
Енергопостачальник _______________________________________________
Адреса, телефон __________________________________________________
Номер поточного рахунка iз спецiальним режимом використання _________
__________________________________________________________________
Номер поточного рахунка для iнших платежiв________________________
Споживач _________________________________________________________
(прiзвище, iм'я та по батьковi)

__________________________________________________________________
(паспортнi данi, iдентифiкацiйний код)

Адреса, телефон __________________________________________________
Сторони зобов'язуються своєчасно письмово сповiщати про всi
змiни реквiзитiв (найменування органiзацiї, рахунки тощо).
Енергопостачальник
__________________
(пiдпис)

"___"__________ р.
МП

Споживач
__________________
(пiдпис)

"___"__________ р.

