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Додаток № 2.2 
до Договору про купівлю-продаж електричної 

енергії  за «зеленим» тарифом  приватним 

домогосподарством 

АКТ 

приймання-передавання товару (електричної енергії) 

м. Одеса                 "____" _______201  р. 

 1. Цей акт складений про те, що згідно Договору про купівлю-продаж електричної енергії  за 

«зеленим» тарифом  приватним домогосподарством  № __ від "__" ______ 20    р. (далі - Договір) 

між  ___________________________(далі –Сспоживач) та ТОВ «ООЕК» (далі - Енергопостачальник) 

на підтвердження того, що Споживачем передано, а Енергопостачальником за розрахунковий період 

________201__р.  прийнято електричну енергію (далі - Товар), вироблену генеруючою установкою 

приватного домогосподарства за адресою 

_____________________________________________________________________. 

з енергії сонячного випромінювання   ___ кВт.г; 

з енергії вітру 0 кВт.г.  

2. Товар поставлений у строки, встановлені Договором. Прийнятий Енергопостачальником 

товар (електрична енергія) відповідає показникам якості електричної енергії та нормам, 

встановленим державними стандартами. Енергопостачальник не має жодних претензій до 

прийнятого ним товару (електричної енергії). 

3. Відповідно до п. 4.2 Договору про купівлю-продаж електричної енергії  за «зеленим» 

тарифом  приватним домогосподарством, перерахуванню на поточний рахунок Споживача підлягає 

розрахована вартість електричної енергії за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та 

військовий збір. 

4. У разі виявлення Енергопостачальником у відповідному розрахунковому періоді 

перевищення граничного обсягу електричної енергії, яка безпосередньо відпущена в електричну 

мережу Енергопостачальника, то в даному розрахунковому періоді Енергопостачальник 

відмовляється в односторонньому порядку від купівлі у Споживача  електричної енергії за "зеленим" 

тарифом. Енергопостачальник надає Оператору системи розподілу повідомлення  для видачі 

Споживачу Акту-вимоги щодо приведення устаткування генеруючої електроустановки у 

відповідність до нормативно-технічних документів та умов даного Договору з зазначенням терміну 

їх виконання. В подальшому купівля електричної енергії, відпущеної приватним домогосподарством 

у мережу, поновлюється з дати усунення Споживачем виявлених порушень, що підтверджується 

отриманим від Оператора системи розподілу повідомлення щодо складання відповідного Акта 

обстеження електроустановок Споживача. 

Граничний обсяг електричної енергії визначається наступним способом: 

Амах= Рі *  режим роботи, де Рі- встановлена потужність інверторного устаткування ; 

Режим роботи - 24 години на добу *кількість днів у розрахунковому періоді (28 днів для 

лютого, 30 або 31 день для інших місяців року). Амах= _____ кВтгод; ______ кВтгод; _____ кВтгод. 

 

Обсяг, 

кВт·год 

«Зелений» тариф, 

грн./кВт·год 

Вартість, 

 грн. 

в т.ч. 

ПДФО, грн. 

в т.ч.  

ВЗ, грн. 

Сума до 

виплати, грн. 

      

Цей акт складений у двох примірниках - по одному для кожної зі Сторін, що його підписали та 

є підставою для проведення взаєморозрахунків між Сторонами. 

Споживач:                             Енергопостачальник: 

  ______________________  

     (ПІБ)_____________________ 
(підпис) 

  ТОВ «ООЕК» 

_________________________________ 
(підпис) 

               «___» _______________20 ___р.                                        М.П. «___» ___________20 ___р.         

 


