
договlр
про закуliiвлю ToBapiB (робiт або послуг) за державнi кошти

(енергiя електрична (унiверсальна послуга))
Ns 181363

м. Суми ''13.'сiчня 2О21 року

охтирська загальноосвiтня школа 1-1ll ступенiв Ns1 Охтирськоi Micbkoi ради Сумськот
областi(далi - 3амовНик), В особi директора ШульженКо IнессИ ,dнатолiiънИ, Що дiе на пiдставi Статуry,
з однiеi сторони та

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕнЕрА суми" (далi - Учасник), яке дi€вiдповiдно до лiцензiт на право провадження господарськоi дiяльностi'з постачання електричнот
енергii споживачу, затвердженоТ постановою нкрЕкп вiд 14.06.2О18 Ns 4Zg в особi головного
адмiнiстратора Охтирського L{oK тоВ "ЕнЕрА суми" Тимошенка Вiталiя днатолiйовича, шо дiе на
пiдставi довiреностi м 7-12/7-д/1,25 вiд 30"l0.2020, з iншоi сторони, (разом - Сторони),'уклали цей
договiр (далi - flоговiр) про таке:

|. прЕдмЕт договору
_, 1"'t. ПредметОм договору € елеýтрична енергiя (унiверсальна послуга) (ДК О21:2О15 код _

09310000_5).
1.2, Учасник зобов'язу€ться поставити 3амовниковi електричну енергiю у вiдповiдностi до

Договору про постачання електричнот енергii постачальником унiверсiльних послуг вiд 0i.01.2021
Ns181363 (далi - основниЙ договiр) а 3амовник зобов'язуетьiя прийняти i оплаiити ii в no""ory
обсязi.

1.3. Кiлькiсть: активна електрична енергiя -43571 кВт*Ёод., згiдно з вiдповiдною
цiною(тарифом)на електроенергiю на дату укладання flоговору.

1.4. обсяги закупiвлi електричнот енергiт змiнюються залежно вiд реального фiнансуваннявидаткiв та змiни цiни (тарифу), згiдно iз Постановами НКРЕКП.

ll" якlсть товАру
2. Учасник повинен поставити Замовнику електричну енергiю, якiсть якоi вiдповiдае умовам

дсту,tз109-97.

lll. цlнА договору 
9

_ 
3.1. Розрахунки за поставлену електри(jну енергiю здiйснюються 3амовником вiдповiдно до

умов Основного договору. l
з.2. Замовник розрахову€ться з Учасником за електричну енергiю, поставлену на умовах

унiверсальноТ послуги за цiною, що формусться ним вiдповiдно до-методики (порядку;, jатвердженоI
Регулятором, та включас, зокрема, цiну купiвлi електричноi енергii на ринку електричноТ енергii", цiну(тариф) на послуги постачальника унiверсальних послуг, цiни (тарифиj на послуги оператора системи
передачi та оператора системи розподiлу вiдповiдно до укладених договорiв про надання вiдповiдних
послуг. На датУ укладаннЯ цьогО flоговорУ цiна станоВить 3,38004 грн. зi 1 кЁт-год. (Оез урахуванняnoul. 

3.} 3MiHa цiни 1iарифу.) на ел_ектричну _"r"prto здiйснюсться вiдповiдно до вимог Закону
украiни "про ринок електричноi енергii" та умов основного договору.

3.4. BapTicTb електрИчноТ енергiI за цим flоговором визнача€ться як сума очiкуваноТ BapTocTi
обсягiв постачання електричноi енергiт протяiом перiоду, визначеного у п. 5.2. flоговору, та становить
176727 грн. 00 коп. (сmо сiмOесяm шiсmь muсяч сiмсоm ОваОцяmь ciM грн.'tiО коп.f,"в тому числiПflВ 29454 грн. 50 коп. (двадцять дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят чотири грн.50 коп.) i е
орiентовною" 3 них:
, сума згiдно кошторисних призначень 3амовника складае 176727 грн. 00 коп. (сmо сiмОесяm шiсmь
muсяч ciMcom dваOцяmь ciM грн. 00 коп.), в тсму числi 29454 грн. 50 коп. (двадцять дев'ять тисяч
чотириста п'ятдесят чотири грн.50 коп.);.сyмaзapaxyнoквiдшкoдyвaHнясклaда€-гpн.-кoп.(nponUсo^,lгpH.кon.),втoмy
числi П.{В грн. _ коп. (пропuсом грн. коп.).

з.5. BapTicTb електричнОТ енергii за цим flоговором може змiнюватись у випадках,
передбачених дiючим законодавством Украiни.

lv. порядок здlЙснЕння оплАти
4-1. Розрахунки Замовника за цим ,{оговором здiйснюються на поточний рахунок iз

спецiальним режимом використання Учасника.
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4.2. Оплата здiйснюетрся в порядку, у строки та на умовах, визначених в Основному договорi.

Ч. ПОСТАВКА ТОВАРУ
5.1. Обов'язковою умовою для постачання електричноi енергiТ 3амовнику с наявнiсть у нього

укладеного в установленому порядку з оператором системи розподiлу договору про надання послуг з
розподiлу, на пiдставi якого 3амовник набувас право отримувати послугу з розподiлу електричноi
енергiТ, та з Учасником - Основним договорол^"

5.2. Строк (TepMiH) поставки електричноТ енерriТ протягом 2О21 року, але не пiзнiше
31"12.2021, згiдно з умовами поставки електричноi енергii, визначеними умовами Основного
договору.

5.З. Мiсце поставки електричноi енергiI - згiдно з умовами поставки електричноi енергiТ,
визначеними умовами Основного договору.

. vl. прАвА тА оБов,язки cToPlH
6"1. 3амовник зобов'язаний:
6"1.1 " Свосчасно та в повному обсязi оплачувати електричну енергiю;
6.1.Z" ПриЙмати електричну енергiю згiдно з умовами поставки електричноТ енергiТ,

визначеними умовами Основного договору;
, 6.1.3" Виконувати iншi обов'язди визначенi в умовах поставки електрично1 енергiТ, згiдно
Основного договору;

6.2. 3амовник ма€ право:
6"2.1. flocTpoKoBo розiрвати цей ,{оговiр у разi невиконання зобов'язань Учасником,

повiдомивши про це його не пiзнiше нiж за один мiсяць до дати розiрвання flоговору;
6.Z.2. Контролtовати поставку електричноi енергiТ у строки, встаFовленi цим r{оговором;
6.2"З. Повернути рахунок Учаснику без здiЙснення оплати в разi неналежного оформлення

документiв (вiдсутнiсть печатки, пiдписiв тощо);
6.2.4. Змiнити обсяг закупiвлi електричноТ енергii залежно вiд реального фiнансування

видаткiв. У такому разi Сторони вносять вiдповiднi змiни до цього договору шляхом укладання
додатковоi угоди.

6.2.5. lншi права визначаються в умовах постачання електричноТ енергii - згiдно Основного
договору.

6"3. Учасник зобов'язаний:
6.3.1. 3абезпечити поставку електричноТ енергiТ у строки, встаыовленi цим {оговором;
6.3.2. 3абезпечити поставку електричноi енергiТ, якiсть якоТ вiдповiдас умовам, установленим

роздiлом ll цього flоговору;
6.3.3. lншi обов'язки визначаються в умовах постачаннрелектричноТ енергiI, згiдно Основного

договору.
6.4. Учасник ма€ право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за електричну енергiю;
6,4.2. 3мiнити обсяг закупiвлi електричноТ енергiI залежно вiд змiни тарифу згiдно правових

aKTiB НКРЕКП та/або вiд змiни загальноI BapTocTi flоговору.
6.4.3. У разi невиконання зобов'язань 3амовником, Учасник ма€ право припинити поставку

електроенергii до здiЙснення повноi оплати за постав]лену електроенергiю у вiдповiдностi до вимог
чинного законодавства.

6.4.4. lншi права визначаються в умовах поставки електричноi енергiТ згiдно iз Основним
договором

6.5. Сторони також мають права та виконують обов'язки, визначенi Основним договором
укладеним мiж 3амовником та Учасником.

vll. вlдповlдАльнlсть cToPlH
7.1. У разi невиконання або неналежного виконання cBoii зобов'язань за flоговором Сторони

несуть вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством та цим flоговором.
7.2. У разi невиконання або несвосчасного виконання зобов'язань при.закупiвлi електроенергiТ

за бюджетнi кошти винна Сторона сплачу€ на користь iншоТ сторони штрафнi санкцiТ (пеня, З% рiчних
та iнфляцiЙнi нарахування) у розмiрi подвiЙноТ облiковоТ ставки НБУ вiд суми боргових зобов'язань за
КОЖеН ДеНЬ ПРОСТРОЧеННЯ. r

7.3. Види порушень установленi цим flоговором: неоплата або несвоечасна оплата спожитоi
електроенергii, непоставка або недопоставка замовленоТ кiлькостi електроенергiТ.

vlll. оБстАвини нЕпЕрЕБорноТ сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання

зобов'язань за цим flоговором у разi виникнення обставин непереборнсii сили, якi не iснували пiд час

г
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укладаннЯ ,{оговорУ та виникли поза волеЮ CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiЙне лихо, епiдемiя,
епiзоотiя, вiЙна тощо).

8.2. СторОна, щО не може виконувати зобов'язаНня за цим ,{оговором унаслiдок дii обставин
непереборнсii сили, повинна не пiзнiше нiж протягом двох днiв з йоменri ii виникненнj повiдомити
про це iншу Сторону у письмовiЙ формi.

8.3. ,{оказОм виникнення обставин непереборноi сили та строку ii дiТ с вiдповiднi документи,якi видаються Торгово-промисловою палатою Украiни.
8.4" У разi коли строк дii обставин непереборноi сили продовжу€ться бiльше нiж З0 днiв, кожнаiз cTopiH в установленому порядку ма€ право розiрвати цей Догоъiр. У разi попередньоi оплати

Учасник поверта€ 3амовникУ кошти протягом трьох днiв з дня розiрвання цього Договору.

lx. вирlшЕння спорlв
9.1. У випадку виникнення спорiв або розбiжностеЙ Сторони зобов'язуються вирiшувати i.x

шляхом вза€мних переговорiв та консультацiй.
9.Z. У разi недосягн'еНня Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому

парядку, визначеному 3а правилами пiдсудностi гпк Украiни. flосудове врегулювання спору
обов'язкове.

Х. СТРОК ДIТДОГОВОРУ
- 
' 10.1. L{ей {оговiр набирае .r"rroifr i,й я;;;;iдп".u"r" Сторонами i дiс по 31.12.2о21, але в

будь якому разi - до проведення повних вза€морозрахункiв мiж сторонами. Сторони, користуючись
правом, наданим iм ч. 3 ст. бЗ1 l-{K УкраТни, домовились, що умови цього ,{оговору розповсюджують
свою дiю на вiдносини, якi виникли мiж Сторонами з 01.о1.2021

10.2. Щей flоговiР укладасться i Пiдпцgуgться у двох примiрниках, що мають однакову
юридичну силу.

xl. lншlумови
11.1 lншi (додатковi) умови цього !оговору визначаються у вiдповiдностi до умов поставки

електричноi енергii згiдно iз Основним договором.
11.2. Пiд час виконання умов цього ,{оговору, в тому числi питань, що цим {оговором не

обумовленi, Сторони керуються основним договором та Правилами роздрiЬrо." рип*у елекiричноТ
енергii (далi - пррЕЕ), затвердженими постановою Нацiональноi KoMiciil, що здiйсй€ державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг вiд 14.0З.2Q't8, Nч 312. Якщо пЬлЬ*ення
,{оговору суперечать положенням основного договору або пррЕЕ, У Ъих випадках застосовуються
положення Основного договору або ПРРЕЕ.

Xll. рЕквlзити cToPlH

3АМоВНИК:

Охтирська 3ОШ 1-1ll ступенiв Ne1

Адреса: 42706, м.Охтирка вул. Перемоги,2
код €flРПОУ 22977103,
U лз7 в2017 203442 1 00050000ззв 1 2
flержказначейська служба Украiни

тел. (05446)2-20-80

Посада

l.А.Шульженко

zоЦроку

УЧАСНИК:

тов "ЕнЕрА суми"

Адреса 40004, м. Суми, вул. Ремiснича,35,
код еflРПОУ 41В845З7,
п/р iз спецiальним режимом використання
UАвз з 375680000026033 3000272в0
в ФiлiТ - Сумське обласне управлiння АТ "Ощадбанк"
тел" (0542) 66-09-79

Посада.
Гол9_вни й адмi HicTpaTop
Охl[фського ЩОК ТОВ :'ЕНЕРА СУМИ"

В.А. Тимошенко

ZOt/ року 
r

Ne1
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