
Договір 

 про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії  за державні кошти 

№ _________________  
м. Косів        «____» ____________2023 

 

Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» - (далі − Оператор системи розподілу), що 

здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з надання послуг 

розподілу електричної енергії, виданої постановою НКРЕКП від 16.11.2018 № 1443 в особі директора філії 

«Карпатська» Горальчука Романа Романовича, який діє на підставі Положення про філію та довіреності  

№ ______ від ________ року з однієї сторони, та___________________________________________ 

_____________________________ (далі − Споживач), в особі_______________________________ 

___________________, який діє на підставі ____________________________ (далі − Сторони), з іншої сторони, 

у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про публічні закупівлі»,  уклали договір про наступне: 

1. Оператор системи розподілу зобов'язується надавати Споживачу послуги з розподілу електричної енергії 

на об'єкти споживача, які зазначені в заяві-приєднання до Договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії (індивідуальні характеристики об'єкта, потужність, клас надійності, 

ідентифікаційні коди, особливості обліку залишаються на умовах договору про постачання електричної 

енергії з АТ «Прикарпаттяобленерго»). Споживач зобов'язується оплатити вартість цих послуг. 

2. Найменування товару: код згідно з ДК 021:2015-65310000-9 - Послуга з розподілу електричної енергії 

(розподіл електроенергії активної; послуги із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії) 

3. Плановий обсяг послуг з розподілу електроенергії на 2023 рік становить ___________________ кВт∙год, 

плановий обсяг послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на 2023 рік 

становить _____________кВАр∙год. 

4. Ціною цього Договору є вартість послуг з розподілу електричної енергії на 2023 рік, що становить 

_____________грн ( _______________________________грн ______ коп.) (у тому числі ПДВ) та/або 

послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії на об'єкти Споживача на 2023 рік, що 

становить _____________грн ( _______________________________грн ______ коп.) (у тому числі ПДВ).  

       Загальна вартість Договору про закупівлю послуг з розподілу електричної енергії за державні кошти на 

2023 рік становить ___________________грн (______________________грн _______коп.). 

Планові обсяги можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та зміни вартості 

одиниці товару відповідно до затверджених нормативно-правових актів НКРЕКП. Ціна цього Договору 

може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

5. Інші відносини, що виникають в процесі розподілу електричної енергії та не врегульовані даним 

договором, вирішуються у відповідності до Договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії №_____________, укладеного з філією «_______________________» 

АТ «Прикарпаттяобленерго» на умовах Договору про постачання електричної енергії №__________ від 

«___»__________20___ р. 

 Вищевказаний договір укладено на виконання вимог та Правил роздрібного ринку електричної енергії 

(далі – ПРРЕЕ), затвердженими постановою НКРЕКП  № 312 від 14.03.2018 року зі змінами та 

доповненнями. 

6.  Даний Договір складено у двох автентичних примірниках по одному примірнику для кожної Сторони. 

7.  Даний Договір набирає чинності з дня його підписання та відповідно до ч.3 ст.631 Цивільного кодексу 

України поширює свою дію на відносини, що склалися з 01.01.2023 року і діє до 31 грудня 2023 року, а в 

частині розрахунків – до його повного виконання. 
Оператор системи розподілу:  Споживач:  

АТ «Прикарпаттяобленерго» 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС-код):  

№ 62Х4762883043578 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

тел. __________________________________ 

Філія  «Карпатська» 

м. Косів, вул. Енергетиків 1 

 

тел: 0347823215 

код ЄДРПОУ 42566982 

Поточний рахунок (IBAN) 

UA073365030000026006300647131 

МФО 336503 

       Філія Івано-Франківське обласне управління  

       АТ «Ощадбанк» ТВБВ 10008/0152 м. Косі 

Директор філії__________________ Горальчук Р. Р. 
(посада, підпис, ПІБ) 

«____»_________________20____ р. 

МП 

 код ЄДРПОУ_____________________________ 

інд. подат. №_____________________________ 

№ свід. плат. ПДВ ________________________ 

р/р _____________________________________ 

Банк: ___________________________________ 

МФО: __________________________________ 

  

________________________________________________ 
(посада, підпис, ПІБ) 

 «____»________________20____ р 

МП 

 


