
                                
Додаток 2 

до Договору про постачання 

електричної енергії 
постачальником 

універсальних послуг 

 

 

 

ДОГОВІР 

про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним 

домогосподарством 

 

 

___________                          № _____________    " ___ " ____________ 20___  
(місце укладення)                                  (дата) 
 

 

______________________________________________________________________, 
(найменування постачальника універсальних послуг) 

в особі ______________________________________________________________, 
(посада, прізвище та ініціали) 

що діє на підставі ___________________________________________________ 
(назва установчого документа) 

(далі – постачальник універсальних послуг), з однієї сторони, та 

______________________________________________________________________, 
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 

що проживає (зареєстрований) за адресою _________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(адреса, контактний телефон) 

(далі - Споживач), з іншої сторони (далі - сторони), уклали договір про купівлю-

продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним домогосподарством, 

який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника 

універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства 

Споживача, на якому електрична енергія використовується для задоволення 

побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства. 

Місцезнаходження приватного домогосподарства ______________________ 

__________________________________________________________________                         

(далі - приватне домогосподарство). 

Під час виконання умов цього договору сторони зобов'язуються діяти 

відповідно до чинного законодавства, Закону України "Про ринок електричної 

енергії", Кодексу комерційного обліку, Кодексу розподілу, Правил роздрібного 

ринку електричної енергії. 

 

1. Предмет договору 

 

За цим Договором Споживач має право продавати постачальнику 

універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання та/або енергії вітру (необхідне підкреслити) генеруючими 

установками приватного домогосподарства, а постачальник універсальних послуг 

бере на себе зобов'язання купувати у Споживача електричну енергію за "зеленим" 



тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання 

електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим 

Договором. 

У разі відсутності зауважень у постачальника універсальних послуг під час 

перевірки документів, наданих разом із заявою-повідомлення, постачальник 

універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем 

щодо купівлі-продажу електричної енергії з дати введення в облік вузла обліку, 

придатного до проведення розрахунків за "зеленим" тарифом, зазначеної у 

паспорті точки розподілу (передачі) електричної енергії. 

У разі наявності зауважень у постачальника універсальних послуг під час 

перевірки документів, наданих разом із заявою-повідомлення, постачальник 

універсальних послуг урегульовує взаємовідносини з побутовим споживачем 

щодо купівлі-продажу електричної енергії з першого числа місяця, у якому 

відбулася реєстрація заяви-повідомлення після усунення порушень, зазначених у 

зауваженнях. 

 

2. Права та обов'язки сторін 

 

2. 1. Постачальник універсальних послуг має право: 

тимчасово припиняти купівлю виробленої генеруючою електроустановкою 

приватного домогосподарства електричної енергії у разі виявлення 

постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором системи 

пошкодження засобу вимірювальної техніки або його неправильної роботи, 

пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини Споживача; 

надавати інформацію про послуги, пов'язані з купівлею електричної енергії;  

сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за 

отриману електричну енергію;  

2.2. Постачальник універсальних послуг зобов'язаний: 

здійснювати отримання та обробку даних вузла обліку Споживача, 

отриманих від Адміністратора комерційного обліку; 

надавати Споживачу оформлені платіжні документи; 

купувати у Споживача за "зеленим" тарифом, встановленим НКРЕКП, 

електричну енергію в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної 

енергії приватним домогосподарством, на підставі Звітів про покази засобів 

обліку та Актів приймання-передавання товару (електричної енергії); 

сплачувати Споживачу неустойку (пеню) у разі прострочення платежів за 

отриману електричну енергію; 

2.3. Споживач має право на: 

отримання плати за електричну енергію, вироблену з енергії сонячного 

випромінювання та/або енергії вітру генеруючими установками приватного 

домогосподарства, за "зеленим" тарифом, відпущеної постачальнику 

універсальних послуг в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної 

енергії приватним домогосподарством; 

відшкодування згідно із чинним законодавством збитків, заподіяних 

внаслідок порушення його прав; 



оплату неустойки (пені) у разі прострочення платежів за отриману 

постачальником універсальних послуг електричну енергію відповідно до умов та 

порядку оплати, визначених цим Договором; 

здійснення контролю за правильністю оформлення постачальником 

універсальних послуг платіжних документів; 

продавати електричну енергію, вироблену генеруючою електроустановкою 

приватного домогосподарства понад власне споживання протягом розрахункового 

періоду, постачальнику універсальних послуг за "зеленим" тарифом; 

2.4. Споживач зобов'язаний: 

дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору; 

забезпечувати належний технічний стан та безпечну експлуатацію 

електроустановок приватного домогосподарства, у тому числі генеруючих 

установок; 

забезпечувати збереження засобів вимірювальної техніки і пломб на них у 

разі розміщення вузла обліку на території приватного домогосподарства; 

допускати оператора системи розподілу для виконання заміни 

непрацюючого засобу обліку. 

 

3. Вимірювання та облік електричної енергії 

 

3.1. Для розрахунків за вироблену (понад власне споживання приватним 

домогосподарством) електричну енергію використовується засіб (засоби) 

вимірювальної техніки, характеристики якого (яких) дозволяють одночасно 

обліковувати обсяги відпущеної в електричну мережу та отриманої з електричної 

мережі електричної енергії або сальдо перетоків електричної енергії за 

календарний місяць. Вузол обліку має бути обладнаний пристроєм, який 

забезпечує дистанційне зчитування даних для роботи в складі автоматизованої 

системи комерційного обліку електричної енергії постачальника послуг 

комерційного обліку (оператора системи). 

3.2. Відомості про засіб (засоби) вимірювальної техніки електричної енергії, 

що використовується в розрахунках за цим Договором, зазначаються у додатку до 

договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних 

послуг від __________________ № ________________________________. 

 

4. Умови та порядок оплати 

 

4.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць. 

Оплата за продану електричну енергію, вироблену в обсязі, що перевищує 

місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, 

здійснюється постачальником універсальних послуг до 15 числа місяця, 

наступного за розрахунковим. 

4.2. Постачальник універсальних послуг повинен перераховувати кошти для 

оплати проданої Споживачем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного 

випромінювання та/або з енергії вітру генеруючою установкою приватного 

домогосподарства, на поточний рахунок Споживача відповідно до                           

заяви-повідомлення. 



4.3. На дату реєстрації заяви-повідомлення про встановлення генеруючої 

установки споживача ____________________ "зелений" тариф за цим договором 

становить __________________ гривень. 

4.4. У разі зміни "зеленого" тарифу розрахунки за придбаний 

постачальником універсальних послуг обсяг відпущеної генеруючими 

установками приватного домогосподарства електричної енергії у мережу, що 

перевищує місячне споживання електричної енергії таким приватним 

домогосподарством, здійснюються відповідно до встановленого НКРЕКП 

"зеленого" тарифу. Зміни "зеленого" тарифу не потребують внесення відповідних 

змін до цього Договору. 

4.5. Термін дії "зеленого" тарифу та покладання спеціальних обов'язків із 

забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії на постачальника універсальних послуг 

визначаються відповідно до закону. 

4.6. Постачальником універсальних послуг щомісячно до 7 числа місяця, 

наступного за розрахунковим, формує звіт про обсяги та напрями перетоків 

електричної енергії на основі даних, отриманих від оператора системи, та Акт 

купівлі-продажу електричної енергії (за необхідності) і надає їх побутовому 

споживачу, у тому числі в електронному вигляді, для підписання. 

Якщо побутовий споживач до 10 числа не повернув або не надав до них свої 

зауваження, такий звіт про обсяги та напрями перетоків електричної енергії та 

Акт купівлі-продажу електричної енергії вважаються погодженими. Звіт про 

обсяги та напрями перетоків електричної енергії та Акт купівлі-продажу 

електричної енергії може бути підписаний сторонами з використанням 

електронного підпису. 

Якщо засіб вимірювальної техніки тимчасово не працює у складі 

автоматизованої системи обліку електричної енергії постачальника послуг 

комерційного обліку та/або оператора системи, контрольне знімання показів 

засобу обліку проводиться постачальником послуг комерційного обліку та/або 

оператором системи щомісяця. Покази засобу вимірювальної техніки фіксуються 

в акті купівлі-продажу електричної енергії, який складається у двох примірниках 

та підписується Споживачем і постачальником універсальних послуг. За 

необхідності до акта додається роздруківка з пам'яті засобу вимірювальної 

техніки про обсяги та напрямки перетоків електричної енергії за відповідний 

розрахунковий період. 

4.7. У разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку/та або 

оператором системи пошкодження засобу вимірювальної техніки, його 

неправильної роботи чи пошкодження або відсутності пломб на ньому з вини 

споживача, купівля електричної енергії, виробленої з енергії сонячного 

випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими електроустановками 

приватного домогосподарства, припиняється з першого дня розрахункового 

періоду, в якому було виявлено порушення, та поновлюється з дати відновлення 

комерційного обліку електричної енергії після усунення порушень. 

4.8. Якщо порушення комерційного обліку електричної енергії в 

приватному домогосподарстві сталося не з вини Споживача, розрахунок 

виробленої генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не 



облікованої електричної енергії, має здійснюватися відповідно до обсягів 

електричної енергії, виробленої у відповідному періоді попереднього року. 

4.9. У разі відсутності даних за попередній рік розрахунок виробленої 

генеруючою електроустановкою приватного домогосподарства, але не 

облікованої електричної енергії, має здійснюватися Споживачем відповідно до 

обсягів, які були зафіксовані в попередньому розрахунковому періоді. 

4.10. У разі несплати обсягу придбаної електричної енергії до 20 числа 

місяця, наступного за розрахунковим, постачальник універсальних послуг 

зобов'язаний сплатити Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми  

простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. 

 

5. Відповідальність сторін 

 

5.1. Постачальник універсальних послуг несе відповідальність за: 

шкоду, заподіяну Споживачу або його майну, в розмірі і порядку, 

визначених відповідно до чинного законодавства; 

прострочення оплати за придбану електричну енергію; 

порушення прав Споживача. 

5.2. Постачальник універсальних послуг не несе відповідальності за шкоду, 

заподіяну Споживачу, якщо доведе, що шкода виникла з вини Споживача або 

внаслідок дії обставин непереборної сили. 

5.3. Споживач несе відповідальність за: 

шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в 

розмірі і порядку, визначених відповідно до чинного законодавства; 

порушення прав постачальника універсальних послуг, відмову в доступі до 

об'єкта Споживача відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством 

та ПРРЕЕ; 

пошкодження засобів обліку. 

5.4. Споживач не несе відповідальності за шкоду, заподіяну постачальнику 

універсальних послуг, якщо доведе, що шкода виникла з вини постачальника 

універсальних послуг або внаслідок дії обставин непереборної сили. 

 

6. Строк договору 

 

Цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє протягом дії 

договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних 

послуг від __________________ № ________________, укладеного між 

____________________________________________ та ________________________ 

______________________________________________________________________. 

 

7. Порядок вирішення спорів 

 

Спори, що можуть виникнути під час користування електричною енергією, 

якщо вони не будуть узгоджені шляхом переговорів між сторонами, вирішуються 

в судовому порядку. 

 



8. Місцезнаходження сторін 

 
Постачальник універсальних послуг:        Споживач: 

___________________________  _______________________________ 

___________________________  _______________________________ 

___________________________  _______________________________ 

тел.: ____________________ ___  тел.: ___________________________ 

___________________________             _______________________________ 

 

  ____________ 20__ року            ____________ 20__ року 

 

 

 

 



 

 

Заява-повідомлення  

про встановлення генеруючої установки 

Я,_______________________________________________________________________ , 
                                                               (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи) 

 

власник приватного домогосподарства, яке розташоване за адресою: 

_________________________________________________________________________, 

проживаю (зареєстрований) за адресою: _____________________________________ 

_________________________________, є побутовим споживачем електричної енергії 

відповідно до укладеного договору про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________,  
                                                               (найменування ПУП, структурного підрозділу) 

 

EIC-код точки розподілу ________________________, повідомляю про те, що в приватному 

домогосподарстві здійснено приєднання генеруючої(-их) установки(-ок), яка(-і)                 

виробляє(-ють) електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру 

(потрібне підкреслити). 

У зв'язку з цим та відповідно до вимог законодавства прошу активувати договір про 

купівлю-продаж електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання та/або 

з енергії вітру (необхідне підкреслити) генеруючою(-ми) установкою(-ами) приватного 

домогосподарства, з дати подачі цієї заяви.  

Прошу належні мені кошти за електричну енергію, вироблену генеруючою(-ми) 

установкою(-ами) в обсязі, що перевищує місячне споживання моїм приватним 

домогосподарством, перераховувати на мій рахунок _________________________________, 

який відкрито у _______________________________________________________________, 

(що підтверджується довідкою банку про реквізити). 

Станом на дату подачі цієї заяви, заявляю, що в приватному домогосподарству, які 

належить мені на праві власності, не встановлені генеруючі установки/встановлені генеруючі 

установки сумарною потужністю _______ кВт за таким(и) ЕІС-кодом точки(-ами) точки(-ок) 

розподілу _______________________________. 

Також повідомляю, що членами приватного домогосподарства є співвласники: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ . 
                (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків) 

З метою забезпечення ведення електропостачальником обліку обсягу виробленої 

електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру                 

генеруючою(-ми) установкою(-ами) приватного домогосподарства, що перевищує місячне 

споживання електроенергії таким приватним домогосподарством, та належного виконання 

ним вимог законодавства під час проведення зі мною розрахунків і відповідно до Закону 

України "Про захист персональних даних" я  ________________________________________,  
                                                                              (прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи – заявника) 

даю згоду на оброблення моїх персональних даних. 

_______________________    

                (підпис) 

Начальнику ____________________________________ 
(найменування постачальника універсальних послуг, 

структурного підрозділу) 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 



Контактний телефон для зворотного зв'язку ______________________________ . 

 

Додатки: 

1. копія документів, якими підтверджуються право власності (користування) на 

земельну ділянку, право власності на житловий будинок та інші об'єкти нерухомого 

майна приватного домогосподарства; 

2. копія паспорта точки розподілу (передачі) електричної енергії приватного 

домогосподарства, у якому наявна інформація про встановлення генеруючої 

установки з можливістю відпуску електричної енергії та організації  окремого 

комерційного обліку відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку; 

3. копія технічного паспорта на житловий будинок або інші об'єкти нерухомого майна 

приватного домогосподарства та кадастровий номер земельної ділянки, на якій(их) 

встановлена(-і) генеруюча(-і) установка(-и); 

4. інформація банку (у тому числі роздрукована з мережі інтернет) про банківські 

реквізити рахунку, відкритого в банківській установі, що має діючу ліцензію НБУ 

щодо провадження діяльності на території України, для перерахування коштів 

постачальником універсальних послуг за вироблену генеруючою(-ими)               

установкою(-ами) приватного домогосподарства за "зеленим" тарифом електричну 

енергію; 

5. згода членів приватного домогосподарства та копії іх індивідуальних податкових 

номерів (довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків). 

 

 

" ___ " _______________ 20 ___ року                   _____________________________________ 
              ( дата подачі заяви)                                                       (підпис, П.І.Б.) 

 

 



 

Звіт 

про покази засобу вимірювальної техніки та напрямки перетоків прийнятої-переданої 
електричної енергії 

за _______ 20 ___ р. 

на об'єкті споживача __________________________ 
за адресою: ________________________________________________________ , 

згідно з Договором про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом приватним 
домогосподарством від " __ " ______  20 ___ № _____________________ 

 

 
 

№ 
з/п 

 
 

№ приладу 
обліку 

 
 

Напрямок 
перетоку 

 
 Показання приладу 

обліку 

 
Різниця 
показів 
приладу 
обліку 
за місяць 

 
 

Коефі 
цієнт 

 
Обсяг 

отриманої 
електричної 

енергії, кВт*год 

 
Обсяг 

відпущеної 
електричної 

енергії, кВт*год 

 

Сальдо, 

 

кВт*год 
на 00:00 год 

1-го числа 
поточного  

місяця 

на 00:00 год 

1-го числа 
минулого 

місяця 
1 2 3 4 5 6 ( 4 - 5 ) 7 8 9 10 (8 - 9) 

1          

2          

 



 

Акт 

приймання-передачі товару (електричної енергії) 

згідно Договору про купівлю-продаж електричної 

енергії за "зеленим" тарифом приватним 

домогосподарством  

від "___" _________ 20___ № _____________________ 

за __________ 20 ___р. 

м. Харків                                                                                                           "___" ___________ 20___ р. 

 

 Цей акт складений між ______________________________  (далі - Споживач) та                                 
ПрАТ "Харківенергозбут" (далі - постачальник універсальних послуг) на підтвердження того, що 
Споживачем передано, а постачальником універсальних послуг за розрахунковий період                     
з _____________  20___ по ____________ 20___ року прийнято електричну енергію, вироблену з 
енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватного домогосподарства, 
розташованого за адресою: _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________  . 

 

Назва Обсяг 

Обсяг купованої постачальником універсальних послуг електроенергії 

(сальдо-переток), кВт*год. з ________ 20___  до  _______ 20___  включно.  

"Зелений" тариф, грн./кВт*год, без ПДВ.  

Вартість електроенергії, грн. без ПДВ.  

Податок на доходи фізичних осіб 18% (перераховується до бюджету), грн.  

Військовий збір 1,5% (перераховується до бюджету), грн.  

Сума до сплати, грн.  
 

Сума до сплати: ____________________________________________ 

(сума до сплати прописом) 
 

 Товар поставлений у строки, встановлені Договором. Прийнятий постачальником 
універсальних послуг товар (електрична енергія) відповідає показникам якості електричної енергії 
та нормам, встановленим державними стандартами. Постачальник універсальних послуг не має 
жодних претензій до прийнятого ним товару (електричної енергії). 

 Цей акт складений у двох примірниках - по одному для кожної зі сторін, що його підписали. 
У разі наявності заперечень і зауважень вони вказуються на зворотному боці акта в обох 
примірниках. 

Примітка: у разі виявлення постачальником послуг комерційного обліку та/або оператором 
системи пошкодження засобу вимірювальної техніки, його неправильної роботи чи пошкодження 
або відсутності пломб на ньому з вини споживача, купівля електричної енергії сонячного 
випромінювання та/або з енергії вітру генеруючими електроустановками приватного 
домогосподарства припиняється з першого дня розрахункового періоду, в якому було виявлено 
порушення, та поновлюється з дати відновлення комерційного обліку електроенергії після 
усунення порушень (п. 4.7 Договору) 

 

Побутовий споживач: ПрАТ "Харківенергозбут" 
 

 
__________________________                                                       ________________________________ 

(підпис, П.І.Б.)                    (підпис, П.І.Б.) 
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