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ДОГОВІР №____ 

про надання послуг хмарної АСОЕ 

 

м. Одеса, Україна            «___» ________ 2020 року  

 

_______________________, юридична особа, зареєстрована за законодавством України, в особі 

___________________________________, що діє на підставі статуту, надалі за текстом – «Замовник», з 

однієї сторони, і ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК», 

юридична особа, зареєстрована за законодавством України, в особі Кузнєцова Віктора Володимировича, 

який діє на підставі статуту, іменований надалі «Виконавець» з іншої сторони, а разом надалі іменуються 

«Сторони», уклали цей Договір (далі за текстом – «Договір») про наступне:  

 

      Стаття 1. 

        Предмет Договору. 

1.1. Замовник уповноважує Виконавця, а Виконавець зобов’язується надати Замовнику за абонентську 

плату послуги з використання хмарного програмного забезпечення для доступу до даних по 

енергоспоживанню, отриманих з інтегральних приладів обліку та локальних пристроїв збору і обробки 

даних (ЛУЗОД) через Інтернет (за допомогою браузера), далі сервіс Хмарна АСОЕ. 

1.2. Сервіс Хмарна АСОЕ встановлюється (налаштовується) для: 

- контролю достовірності даних енергоспоживання, на підставі яких виставляють рахунки Оператори 

системи та постачальник електроенергії; 

- контролю заявленого обсягу споживання електроенергії розрахункового місяця постачання з метою 

недопущення перевитрат; 

- контролю енергоспоживання підприємства з метою аналізу енергоефективності та визначення 

заходів зі зменшення енерговитрат; 

- збору та відображення даних для формування внутрішніх звітів; 

- формування графіка навантаження режимних днів; 

- формування погодинних графіків споживання - основних статистичних даних, що необхідні для 

визначення найбільш вигідного тарифу постачальником електроенергії. 

1.3. Сервіс надається за наявності: 

- технічної можливості: наявність ЛУЗОД, відсутність налаштувань поточного користувача ЛУЗОД 

(Оператором системи розподілу) з блокування сторонніх з’єднань; 

- інформації щодо каналу зв’язку (номер дозвону модему, зовнішня IP-адреса конвертора 

асинхронних портів та порти, що використовуються для зв’язку з лічильниками, протоколів передачі даних 

вимірювань і т.п.); 

- інформації щодо точок обліку (типи та серійні номери лічильників, коефіцієнти трансформації 

трансформаторів струму і напруги при їх наявності). 

1.4.   При відсутності ЛУЗОД, Виконавець може забезпечити організацію каналу зв’язку з приладами 

обліку шляхом встановлення необхідного обладнання, що передається Замовнику за окрему плату, або 

надається на час користування сервісом з оплатою «Забезпечувального платежу» та «Орендної плати за 

використання обладнання» згідно п. 3.3 - 3.5 цього Договору. 

1.5. Перелік інтегральних приладів обліку та локальних пристроїв збору і обробки даних (ЛУЗОД), по 

яких надається сервіс Хмарна АСОЕ, та перелік встановленого Виконавцем  обладнання, за необхідністю з 

вказанням серійного номеру і вартості) визначається сторонами в Додатку №1, що є невід’ємною частиною 

цього Договору.  

1.6. В рамках надання послуг Виконавець надає Замовнику письмові та/або усні консультації та/або 

рекомендації щодо підключення та користування сервісом.  

1.7. У ході надання послуг Виконавець базується виключно на документах та інформації, що надані 

Замовником, а також на діях, інструкціях та роз’ясненнях посадових осіб, працівників і представників 

Замовника. 

1.8. Виконавець надає послуги на рівні загальновизнаних професійних навичок з найбільшою вигодою 

для Замовника і запобігає виникненню збитків майну Замовника.  Виконавець  зобов'язується при наданні 

послуг зробити усі розумно можливі дії для досягнення результату. 
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      Стаття 2. 

     Зобов’язання Сторін. 

2.1. Виконавець та Замовник зобов'язуються сумлінно виконувати всі свої обов'язки за цим Договором 

і дотримуватися всіх його умов. 

2.2. Сторони зобов'язані не здійснювати та не допускати здійснення будь-яких дій, які можуть 

викликати незручність або ускладнення в реалізації кожною Стороною своїх прав за цим Договором. 

2.3. З метою належного виконання Сторонами своїх обов'язків згідно з цим Договором Сторони, у разі 

необхідності, інформують своїх працівників про правила і норми, встановлені в локальних нормативних 

актах Сторін. 

2.4. У відповідності до умов цього Договору Виконавець зобов’язується: 

2.4.1. надати Замовнику сервіс Хмарна АСОЕ по інтегральним приладам обліку та локальним пристроям 

збору і обробки даних (ЛУЗОД), визначеним сторонами в Додатку №1 у розділі «Плата за надані послуги, 

додаткові платежі», що є невід’ємною частиною цього Договору; 

2.4.2. інформувати Замовника на його вимогу про хід надання послуг; 

2.4.3. у разі відсутності необхідності встановлення додаткового обладнання Виконавця та наявності 

доступу до інтегральних приладів обліку протягом 2 (двох) робочих днів з дати підписання цього Договору 

надіслати на електронну адресу Замовника логін та пароль для доступу до сервісу Хмарна АСОЕ; 

2.4.4. у разі необхідності встановлення додаткового обладнання Виконавця протягом 5 (п’яти) робочих 

днів з дати зарахування на рахунок Виконавця «Забезпечувального платежу» надіслати на електронну 

адресу Замовника логін та пароль для доступу до сервісу Хмарна АСОЕ; 

2.4.5. протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати припинення цього Договору та повернення Замовником 

тимчасово встановленого обладнання  повернути Замовнику «Забезпечувальний платіж». 

2.5. У відповідності до умов цього Договору Замовник зобов’язується: 

2.5.1. оплачувати вартість послуг Виконавця, сумлінно, належним чином, безумовно, своєчасно і в 

повному обсязі; 

2.5.2. забезпечити Виконавцю належні умови для виконання зобов’язань за цим Договором, зокрема:  

• забезпечити всебічне сприяння працівникам Виконавця з боку працівників Замовника; 

• своєчасно і в повному обсязі надати всю необхідну інформацію;  

2.5.3. погодити діяльність Виконавця з будь-якими іншими користувачами місць встановлення  

інтегральних приладів обліку та локальних пристроїв збору і обробки даних (ЛУЗОД); 

2.5.4.  передати копії усієї суттєвої документації, що стосуються послуг; 

2.5.5. забезпечити цілісність обладнання Виконавця, а при припиненні дії (закінченні строку дії) цього 

Договору повернути його в належному стані. 

 

    Стаття 3. 

Плата за надані послуги, додаткові платежі і порядок фінансових розрахунків. 

3.1. Валютою цього Договору є Національна валюта України (гривня) і всі фінансові розрахунки між 

Сторонами цього Договору провадяться в українських гривнях. 

3.2. Погоджена Сторонами «Місячна вартість послуг» визначена в Додатку №1 у розділі «Плата за 

надані послуги, додаткові платежі». Вартість окремих послуг відображається окремо.  

3.3. В разі встановлення додаткового обладнання Виконавця, з метою збереження його цілісності, 

Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання цього Договору перераховує Виконавцю 

«Забезпечувальний платіж», розмір якого визначено в Додатку №1 до цього Договору.   

У випадку знищення або значного пошкодження наданого Виконавцем обладнання «Забезпечувальний 

платіж» або його частина повертається пропорційно до вартості поверненого обладнння.  

3.4. При необхідності встановлення додаткового обладнання фахівцями Виконавця за межами  

м. Одеса, Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати підписання цього Договору перераховує 

Виконавцю ватрість послуги зі встановлення додаткового обладнання, розмір якої визначено в додатку  

№1 до цього Договору.   

3.5. Розмір «Орендної плати за використання обладнання» за надане Виконавцем у використання 

обладнання, встановлюється в Додатку 1 до цього Договору. 

3.6. Виконавець до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем надання послуг направлятиме на 

електронну адресу Замовника, що вказана у статті 11 цього Договору електронного листа зі сканованими 

копіями акту та рахунку, з одночасним направленням оригіналів Актів прийому-передачі послуг (у двох 

примірниках) та рахунку (у одному примірнику) засобами поштового зв’язку. 

3.7. Замовник до 10 (десятого) числа місяця, наступного за за місяцем надання послуг, здійснюватиме 

розрахунки та направлятиме на електронну адресу Виконавця, що вказана у статті 11 цього Договору 

електронного листа зі сканованою копією Акту прийому-передачі послуг з подальшим направленням 

оригіналу засобами поштового зв’язку (в одному примірнику). У випадку не надання Замовником 

Виконавцю оригіналу належним чином оформленого Акту прийому-передачі послуг до  

20 (двадцятого) числя місяця наступного за місяцем надання послуг, такий акт вважається погодженим та 

підписаним Замвоником. 
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3.8. У випадку наявності зауважень до якості наданих послуг Замовник може надіслати мотивовану 

відмову від приймання послуг.  

3.9. Внесення (перерахування) плати за послуги здійснюється Замовником відповідно до чинного 

законодавства України на банківський рахунок Виконавця, вказаний у Статті 11 цього Договору. Факт 

оплати послуг вважається підтвердженим після отримання підтвердження із обслуговуючого банку про 

зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця. 

3.10. У випадку несплати послуг Виконавця у строки, передбачені статтею 3 цього Договору 

Виконавець вправі призупинити або припинити надання послуг до моменту погашення Замовником 

заборгованості зі сплати послуг. 

      Стаття 4. 

Заборона недобросовісної конкуренції. Конфлікт інтересів. 

4.1. Сторони зобов'язані не здійснювати та не допускати здійснення будь-яких дій, які можуть 

викликати незручність або ускладнення в реалізації кожною Стороною своїх прав за цим Договором. 

4.2. Сторони погоджуються, що вони будуть сумлінно і наполегливо діяти для реалізації та виконання 

цього Договору і в будь-якому випадку не будуть вживати кроків, спрямованих на дискредитацію один 

одного або на зловживання діловою довірою будь-якої із Сторін. 

4.3. Сторони погоджуються, що вони не будуть укладати будь-яких угод з третіми особами, які 

суперечать цьому Договору і загрожують його реалізації. 
 

      Стаття 5. 

     Умови конфіденційності. 

5.1.  Кожна Сторона цього Договору зобов'язується вжити всіх необхідних заходів для того, щоб 

забезпечити збереження Комерційної таємниці та Конфіденційної інформації всім своїм персоналом та 

агентами. 

5.2.  Положення цієї Статті зберігають свою дію протягом 1 (одного) року після припинення дії цього 

Договору. 

5.3.  Під комерційною таємницею розуміються відомості, що відносяться до предмету діяльності 

Сторін і пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, ноу-хау, управлінням фінансами, а також 

інша інформація Сторін і пов'язаних з ними осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, розголошення 

(передача, витік) якої може завдати збитку їх інтересам. Під пов'язаними із Стороною суб'єктами 

підприємницької діяльності розуміються будь-які фізичні і юридичні особи, розголошення комерційної 

таємниці яких є небажаним для Сторони за цим Договором.  
 

      Стаття 6. 

    Відповідальність Сторін і договірні санкції. 

6.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, Виконавець і Замовник несуть 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

6.2. За несвоєчасну оплату Замовником Виконавцю вартості  послуг  Замовник сплачує Виконавцю 

пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої суми за кожен 

день прострочення платежу. 

6.3. За кожен належним чином зафіксований факт перерв і затримок в роботі сервісу Хмарна АСОЕ з 

вини Виконавця, Замовник може вимагати від Виконавця сплати одноразового штрафу у розмірі 1%  

від «Місячної вартості послуг».   

6.4. Відповідальність Виконавця обмежується розмірами суми, отриманої Виконавцем від Замовника в 

оплату послуг згідно з положеннями цього Договору.  

6.5.   Сплата однією Стороною цього Договору іншій Стороні цього Договору неустойки (пені, штрафів) 

не звільняє першу від виконання (сплати) всіх інших обов'язків, встановлених для нього цим Договором.  

6.6. Виконавець не відповідає за зобов'язаннями Замовника, а Замовник не відповідає за зобов'язаннями 

Виконавця.  

      Стаття 7. 

Обставини непереборної сили (форс-мажор). 

7.1. За деякими винятками, встановленими цим Договором, Сторони не несуть відповідальності за 

невиконання (або неналежне виконання) своїх обов'язків, встановлених цим Договором, якщо таке 

невиконання сталося внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажору). 

7.2. Обставинами непереборної сили (форс-мажором) відповідно до цього Договору вважаються повені, 

епідемії, епізоотії, землетруси та інші природні та штучні (техногенні) катастрофи та стихійні лиха, 

повстання, ембарго, війни чи військові дії будь-якого типу, окупація, мобілізація, порушення громадського 

порядку, страйки, припинення в наслідок заборони платежів у банківській системі України, або які-небудь 

інші обставини, які перебувають поза розумного контролю і волі Сторін і відбулися після набуття чинності 
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цього Договору, і які не дають Стороні можливість належним чином виконувати свої обов'язки за цим 

Договором. 

 

      Стаття 8. 

Судове застереження і застосовне право. 

8.1. До цього Договору застосовується право України і, відповідно, цей Договір регулюється і 

інтерпретується відповідно до законів України. 

8.2. У разі виникнення між Сторонами будь-якого спору щодо або у зв'язку з цим Договором Сторони 

докладуть всі свої зусилля, щоб вирішити такий спір шляхом переговорів одна з одною. Якщо такий спір 

не може бути вирішений шляхом переговорів, такий спір буде переданий у суд відповідної підвідомчості і 

підсудності і буде вирішений відповідно до чинного законодавства України. 

 

      Стаття 9. 

    Дія Договору та його припинення. 

9.1.  Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.  

9.2.  Строк дії цього Договору - з моменту його підписання Сторонами - до 31 грудня 2019 року 

включно (далі також – «Дата закінчення дії Договору»).   

9.3. Цей Договір може достроково припинити свою дію за взаємною згодою Сторін.  

9.4. Одностороння відмова (розірвання) від цього Договору не допускається.  У разі припинення дії 

цього Договору усі фінансові та майнові розрахунки здійснюються Сторонами згідно з умовами цього 

Договору. Плата за послуги, всі види договірних санкцій (відповідальності) та інших платежів, які 

залишилися не виконаними будь-якою Стороною, повинні бути виконані (сплачені) протягом 5 (п'яти) 

робочих днів з дня припинення дії цього Договору.  

9.5.  Дія цього Договору може бути продовжена шляхом укладення додаткової угоди. 

 

 Стаття 10. 

Прикінцеві положення. 

10.1. Будь-які зміни, доповнення, додатки, додаткові угоди до цього Договору складають його 

невід'ємну частину і мають юридичну силу і обов'язковість для Сторін, якщо вони викладені у письмовій 

формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками.  

10.2. Сторони підтверджують, що цей Договір повністю відповідає їх інтересам і містить всі суттєві 

умови відносно яких сторони бажали дійти згоди Сторони також погоджуються, що не існує будь-яких 

інших заяв, повідомлень, гарантій і зобов'язань, крім тих, які чітко визначені і встановлені в цьому Договорі.   

10.3. Якщо інше не буде встановлено Сторонами окремо, всі повідомлення, які направляються кожній 

Стороні згідно з цим Договором (далі також – «Сповіщення»), складаються в письмовій формі і вважаються 

переданими: якщо передані особисто в руки - в момент отримання відповідної розписки; якщо передані 

факсимільним зв'язком - у момент отримання відповідного електронного звіту про передачу; якщо передані 

через поштову службу України рекомендованим листом - через 7 (сім) днів після відправлення. 

Повідомлення надсилаються Сторонам за адресами, вказаними в Статті 11 цього Договору. Сторони 

зобов'язані в порядку, передбаченому в цьому пункті, негайно повідомляти один одного про зміни, що 

відбулися в їх реквізитах (Стаття 11 цього Договору). Кожна Сторона вправі покладатись на інформацію, 

яка міститься в будь-якому повідомленні, отриманому від іншої Сторони поштою, кур’єрською службою, 

факсом або електронною поштою. 

10.4. Цей Договір укладено (підписаний) в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою - по 

одному для кожної Сторони цього Договору, причому обидва примірники автентичні, мають однакову 

юридичну силу і однаковим чином створюють права та обов'язки для Сторін. 

10.5. Особи, які діють тут як від свого імені так і від імені юридичних осіб, також як і юридичні особи 

мають на це відповідні повноваження і ніяким чином не обмежені для підписання цього Договору, надання 

зазначених у ньому заяв, гарантій і прийняття передбачених цим Договором зобов'язань і у випадку будь-

якого порушення зазначених в цьому пункті умов несуть у повному обсязі відповідальність передбачену 

чинним законодавством. 

10.6. Якщо яка-небудь частина цього Договору суперечить, заборонена або оголошена недійсною 

відповідно до чинного законодавства, зазначені частини є неприйнятними і оголошуються за спільним 

рішенням Сторін недійсними, однак дійсні частини цього Договору будуть мати законну силу і 

поширюватися на цей Договір наскільки це можливо. 

10.7. Нездійснення та/або невикористання будь-якою Стороною будь-яких зі своїх прав, повноважень 

або засобів захисту прав, встановлених цим Договором, а також права наполягати на суворому дотриманні 

іншою Стороною умов цього Договору, не встановлює можливість для відмови такою Стороною від 

здійснення таких та інших прав, повноважень або засобів судового захисту прав, від виконання своїх 

обов'язків за цим Договором, а також від умов цього Договору або права вимоги суворого і неухильного 

дотримання умов цього Договору. 
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10.8. Шляхом підписання цього Договору, Замовник як суб'єкт персональних даних на виконання вимог 

Закону України «Про захист персональних даних»: 

o дає згоду на обробку особистих персональних даних в картотеках та /або за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних клієнтів з метою ведення 

господарської діяльності і виконання вимог чинного законодавства;  

o підтверджує, що ознайомлений зі своїми правами, визначеними Законом України «Про захисту 

персональних даних»;  

o підтверджує, що повідомлений про включення персональних даних в базу персональних даних 

«Клієнти» Виконавця;  

o підтверджує, що повідомлений, що особи, яким передаються персональні дані – працівники 

Виконавця, уповноважені здійснювати обробку персональних даних.  

Сторони домовилися, що категорії персональних даних, які Замовник дає згоду обробляти, це: прізвище, 

ім'я, по батькові, електронні адреси, номер телефону. Термін обробки і зберігання персональних даних: з 

моменту надання Замовником згоди на збір і обробку персональних даних (шляхом підписання цього 

Договору) до моменту заборони обробки і зберігання персональних даних, оформленою Замовником у 

письмовій формі. 

10.9. Кожна Сторона відносить на свій рахунок всі витрати, пов'язані з процесом укладення цього 

Договору та підготовкою інших пов'язаних з ним документів, включаючи (але не обмежуючись) гонорари 

відповідних юридичних та інших консультантів, бухгалтерів та інших професійних радників.  

10.10.  Цим Виконавець підтверджує, що її належним чином зареєстровано, і вона є платником податку 

на прибуток підприємств на загальних підставах. 

10.11.  Цим Замовник підтверджує, що є платником податку на прибуток підприємств на загальних 

підставах. 

      Стаття 11.   

    Юридичні адреси і Реквізити Сторін 

 

Замовник: 

 

 

 

код ЄДРПОУ: ________________________ 

рахунок: ___________________________ 

в____________________________________ 

МФО ______________________________ 

ІПН _________ 

юридична адреса: _____, Україна, м. _____,  

вул. ____________, _____________________ 

тел.:  

 

веб-сторінка:  

ел. адреса:  

 

 

__________  

 

________________________   __________ 

                       (підпис) 

м. п.  
 

Виконавець: 

ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» 

 

код ЄДРПОУ: 42423070  

рахунок: UA703348510000000002600592436  

в АТ "ПУМБ" м. Київ 

МФО 334851  

ІПН 424230715521 

юридична адреса: 65005, Україна, м. Одеса, 

вул. Мельницька, 26/2  

тел.: (048) 793-03-30, (044) 221-21-40, 0800-

753-153  

веб-сторінка: http://energopostachalnyk.com 

ел. адреса: office@energopostachalnyk.com 

 

Директор  

 

 

________________________  Кузнєцов В.В. 

                      (підпис) 

м. п. 
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Додаток №1  

до Договору №_____ від «___» ______2019 року  

   

1. Перелік та характеристика приладів обліку електричної енергії та встановленого Виконавцем 

обладнання. 

 

№ Перелік інтегральних приладів 

обліку та локальних пристроїв 

збору і обробки даних (ЛУЗОД) по 

яких надається сервіс Хмарна 

АСОЕ 

Тип, серійний 

номер, 

коефіцієнти 

трансформації  

ЕІС-код 

точки обліку 

Перелік 

встановленого 

Виконавцем  

обладнання 

(серійний 

номер) 

Вартість 

встановленого 

Виконавцем  

обладнання 

1.      
2.      
3.      
4.      

 

2. Плата за надані послуги, додаткові платежі. 

 
Місячна вартість послуг 240,00 грн. (двісті сорок гривень 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 

40,00 грн.  

Забезпечувальний платіж 0,00 грн. 

Орендна плата за використання 

обладнання 

0,00 грн. 

Вартість послуги зі встановлення 

додаткового обладнання 

0,00 грн. 

 

  

Цей Додаток складений українською мовою в двох ідентичних примірниках (по одному для кожної зі Сторін) 

та є невід’ємною частиною Договору. 
 

Від Замовника: 

 

Від Виконавця: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» 

 
 

 

__________  

 

________________________    
                       (підпис) 

м. п.  

Директор  

 

______________________ Кузнєцов В.В. 
                      (підпис) 

м. п. 

 

 


