
Договір № _________  
про забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії при нестандартному приєднанні 

м. _______________ ___.___.____ р. 

АТ «Прикарпаттяобленерго», що здійснює ліцензовану діяльність з надання послуг комерційного обліку, в особі директора філії 

"___________________" _ , що діє на підставі довіреності № _____ від ________ 20___ року, далі - Виконавець послуг, з однієї сторони, та: 
Фізична особа ___________________________, далі – Замовник, паспорт серія ______ № _________ виданий _____________р. 

_______________________________., ідентифікаційний код _____________; 

Юридична особа, в особі _________________________________, яка діє на підставі 
__________________________________________________, далі Замовник, 

з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про забезпечення влаштування комерційного обліку електричної енергії (далі ― 

Договір). 
При виконанні умов цього Договору Сторони зобов’язуються діяти відповідно до чинного законодавства, зокрема, Закону України 

«Про ринок електричної енергії», Кодексом систем розподілу (затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. № 310), Кодексом комерційного обліку електричної енергії розподілу 
(затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 

14.03.2018р. № 311), Правилами роздрібного ринку електричної енергії розподілу (затверджені постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. № 312), Методикою (порядком) формування 
плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, розподілу (затверджена постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 18.12.2018р. № 1965), а при вирішенні всіх питань, що не обумовлені 

цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законом України «Про електроенергетику», іншими нормативно-правовими актами у 
сфері приєднання електроустановок до електромереж та Законом України «Про захист персональних даних».  

1. Загальні положення  
1.1 За цим Договором проводиться обстеження та перевірка схеми підключення вузла комерційного обліку (далі – обстеження ВО) 
електричної енергії об’єкта Замовника: який знаходиться за адресою: _______________________________________________ (далі - об'єкт 

Замовника).  
1.4 Тип приєднання об’єкта Замовника: нестандартне приєднання. 

2. Предмет договору  
2.1. Виконавець послуг забезпечує перевірку схеми підключення вузла комерційного обліку на об’єкті Замовника. 
2.2. Замовник оплачує Виконавцю послуг вартість послуг відповідно до виконаних робіт. 

3. Права та обов'язки сторін 

3.1. Виконавець послуг зобов’язаний: 

3.1.1 Забезпечити обстеження ВО електричної енергії на об’єкті Замовника, у терміни протягом 7-ми робочих днів після встановлення 

придбаного Замовником електролічильника із актом про проведення програмування та заявою в ЦОК про обстеження влаштування 

вузла комерційного обліку та оплати послуги відповідно до виданих рахунків, але не швидше виконання робіт по приєднанню до 
електричних мереж. 

3.1.2 Провести допуск вузла комерційного обліку електричної енергії, в порядку, встановленому законодавством та після виконання 

Замовником наступних етапів, зазначених в п. 3.2. 

3.1.3 Виконавець послуг зобов’язується здійснити у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних» заходи щодо 

організації захисту персональних даних Замовника та не розголошувати відомості стосовно його персональних даних. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. Оплатити послуги надані Виконавцем відповідно до виданих рахунків. 

3.2.2. Виконати умови договору про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу. 

3.2.3. Розробити проектну документацію на впровадження АСКОЕ у випадках: 
- приєднаної потужності електроустановок 150 кВт і більше або середньомісячного обсягу споживання електричної енергії понад 50 тис. 

кВт·год (фактичним за попередні 12 місяців або заявленим для нових електроустановок);  

- підключення генеруючих електростанцій; 
- якщо облік ведеться на напрузі понад 1000В; 

- якщо це необхідно для забезпечення комерційного обліку електричної енергії відповідно до вибраного споживачем тарифного плану 

електропостачання. 
3.2.4. При підключенні до мереж 0,4 кВ враховувати наявність автоматизованих систем обліку електричної енергії _________________ на ТП 

від якого буде підключений об’єкт та  придбати електролічильник згідно рекомендацій АТ «Прикарпаттяобленерго».  

3.2.5. Провести вхідний контроль та програмування придбаного лічильника  в Центрі обслуговування клієнтів АТ «Прикарпаттяобленерго» 
(за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34) 

3.2.6.Організувати виконання монтажних робіт з облаштування вузла комерційного обліку шляхом залучення підрядних організацій, які 

мають право на проведення даних робіт. 

3.2.7.  Після виконання монтажних робіт звернутись із заявою в районний ЦОК про обстеження влаштування вузла комерційного обліку 

(нестандартне приєднання). 

3.2.8 Необхідність придбання нового електролічильника не поширюється на діючих споживачів, в яких електролічильник відповідає вимогам 
АТ «Прикарпаттяобленерго». 

3.3. Виконавець послуг має право: 

3.3.1. У разі порушення Замовником порядку розрахунків за цим Договором, призупинити виконання зобов’язань за цим Договором до 
належного виконання Замовником відповідних умов Договору та/або ініціювати перегляд Сторонами істотних умов цього Договору. 

3.4. Замовник має право: 

3.4.1. Контролювати терміни виконання Виконавцем послуг зобов`язань щодо проведення обстеження та допуску  вузла обліку електричної 
енергії на об’єкті Замовника, у тому числі шляхом письмових запитів до Виконавця послуг про термін виконання послуги. 

4. Плата за влаштування комерційного обліку електричної енергії 
4.1. Замовник зобов’язується оплатити вартості виконаних робіт (наданих послуг) за даним Договором згідно виставлених рахунків на 
розрахунковий рахунок Виконавця . 

4.2. Замовник сплачує плату згідно виставлених рахунків на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку:  попередня оплата в 

розмірі 100 відсотків плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, впродовж 10 (десяти) робочих днів від дати видачі рахунків. У разі 
відсутності оплати договір припиняє свою дію, а сторони звільняються від його виконання. 

5. Відповідальність сторін 

5.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним 
законодавством. Порушення зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених 

змістом зобов'язання. 

6. Обставини непереборної сили 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення 

обставин  
непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, 

епізоотія, війна тощо).  



6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж 
протягом п’яти  днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.  

6.3. Свідоцтво, видане відповідною торговельною палатою або іншим компетентним органом, є достатнім підтвердженням наявності і 

тривалості дії непереборної сили. 
6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право 

розірвати цей Договір. 

7. Порядок вирішення спорів 
7.1. Усі спірні питання, пов’язані з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між сторонами. 

7.2. У разі недосягнення згоди спір вирішується в судовому порядку відповідно до законодавства України. 

8. Строк дії Договору 
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами передбачених ним зобов'язань. 

8.2. Договір може бути змінено або розірвано і в іншій термін за ініціативою будь-якої із сторін у порядку, визначеному законодавством 

України. 
8.3. Строк дії Договору може бути продовжений за вмотивованим зверненням однієї із Сторін у передбаченому законодавством порядку. 

9. Інші умови Договору 
9.1 Після одержання проекту Договору Замовник у 20-ти денний термін повертає підписаний примірник Договору. У разі наявності 
заперечень до умов Договору у цей же термін надсилає протокол розбіжностей чи повідомляє Виконавця послуг про відмову від укладення 

Договору.  

9.2 У разі недотримання порядку зазначеному в п. 8.1 цього Договору, Договір вважається неукладеним (таким, що не відбувся). 
9.3. Фактом виконання зобов`язання Виконавця послуг з влаштування комерційного обліку електричної енергії на об`єкті Замовника, Сторони 

вважатимуть факт підключення  електролічильника, підтверджений підписаним обома Сторонами «Актом  встановлення / заміни / технічної 

перевірки / збереження пломб вузла обліку (засобу обліку), встановленого на об’єкті Споживача». 
9.4. Замовник відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» дає згоду на обробку своїх персональних даних з первинних 

джерел (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, контактні номера телефонів для надання різного роду повідомлень, документ, що 

підтверджує право власності на земельну ділянку/об’єкт) для проведення розрахунків по виконанню умов договору з метою забезпечення 
реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку, адміністративно-правових та інших відносин, що вимагають 

обробки персональних даних відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про електроенергетику» та інших нормативно-
правових документів у сфері приєднання до електричних мереж. 

9.5. Виконавець послуг відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» повідомляє, що персональні дані Замовника будуть 

включені до відповідної бази персональних даних Вказана база розміщена за адресою: 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна,34. 
Третіми особами, яким відповідно до законодавства передаються персональні дані Замовника є Податкова інспекція. 

9.6. Виконавець послуг повідомляє, що Замовник має права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», зокрема 

передбачені ст. 8 цього Закону: 
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, 

місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення 

щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;  
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його 

персональні дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, 

чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які 

зберігаються;  
5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником 

персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;  
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним 

приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять 

честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  
8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить 

забезпечення захисту персональних даних, або до суду; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;  

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;  

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

9.7 Цей Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу для Замовника та Виконавця послуг. 

9. Місцезнаходження сторін 

Виконавець послуг: Замовник: 

АТ «Прикарпаттяобленерго» 
м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 

Код ЄДРПОУ 00131564 

Директор філії АТ «Прикарпаттяобленерго» 
“__________________” 

_____________________20___ року 

____________________________________ 
                                            (фізична особа/юридична особа)   

____________________________________ 
                                                                 (Адреса) 
паспорт серія_____ №________________                                                       
виданий _______________________________________________ 

Ідентифікаційний код ________________ 

код ЄДРПОУ__________________________  
інд. под. № ____________________________                                            

№ свід. платн. ПДВ ________________________                                     

р/р ______________________ МФО__________________________  
_________________________________________________________    

тел: ____________________ 

Замовник: 

_______________                  ___________________ 

            (Підпис)                                                         (ПІБ) 

_____________________20___ року 

 


