
Додаток №2 

 до Договору про постачання 

електричної енергії  

 

 

 

 
КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №1 

для споживачів  (крім побутових споживачів та прирівняних до них категорій),  

постачальника електричної енергії ТОВ «Мегаватт Енерго Сервісна Компанія» , 

що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу (постанова НКРЕКП від 06.09.2019 р. №1827) 

Критерії, яким має 

відповідати особа, що 

обирає дану 

комерційну 
пропозицію 

- Споживач є власником об’єкта; 

- Споживач є стороною договору споживача про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії.- перехід прав та обов'язків до 

нового власника (користувача) об'єкта за договорами, укладеними 
відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії не потребує 

додаткових узгоджень. 

Ціна* Тариф постачальників універсальних послуг (ПУП) у вашому регіоні (для 
2го класу напруги) знижка – 0,10 грн/кВтг 

 

Спосіб оплати Оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі 100% 

попередньої оплати заявлених Споживачем обсягів споживання на 
розрахунковий період з остаточним розрахунком, що проводиться за 

фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного 

обліку. Попередня оплата здійснюється до 28 числа місяця, що передує 
розрахунковому.  

Сума недоплати Споживача, яка виникла в наслідок різниці між 

замовленим обсягом визначається після завершення розрахункового 

періоду. Сума переплати Споживача, за вибором Споживача, може бути 
зарахована в якості оплати наступного розрахункового періоду, або 

повертається Постачальником на розрахунковий рахунок Споживача.  

Сума недоплати Споживача підлягає безумовній оплаті Споживачем не 
пізніше 5 робочих днів з дня отримання рахунку. 

Розрахунковий період Календарний місяць (розрахунковим періодом вважається період, який 

починається з 01 числа поточного місяця та триває до останнього 

календарного дня місяця (включно)). 
Оплата послуг з 

розподілу 

електроенергії 

Оператору системи розподілу. 

Розмір пені за 
порушення строку 

оплати  

У разі порушення Споживачем термінів оплати, встановлених Сторонами, 
Постачальник має право нарахувати Споживачеві пеню за кожень день 

простроченого платежу, враховуючи день фактичної оплати, у розмірі 

подвійної облікової ставки Національного банку України від суми 
простроченого платежу.  

Штраф за дострокове 

розірвання договору  

Відсутній. 

Розмір неустойки за 
порушення обсягів 

споживання 

У разі невідповідності фактичного обсягу споживання електричної енергії 
Споживачем більше ніж на 10% (як у більшу так і у меншу сторону) від 

замовленого (відповідно до заявки про прогнозні обсяги споживання 

електричної енергії), Постачальник має право нарахувати Споживачу 
штраф у розмірі 1% від вартості різниці між фактичним та замовленим 

обсягом електричної енергії, а з дати початку дії нового ринку електричної 

енергії, штраф у розмірі різниці вартості електричної енергії на 

балансуючому ринку, між фактичним та замовленим обсягом електричної 
енергії. Споживач має сплатити цю суму протягом 5 банківських днів з дня 

отримання від Постачальника повідомлення про таке нарахування. 



Недодержання 

Постачальником 
якості надання 

комерційних послуг 

Розмір компенсації Споживачу визначається відповідно до  постанови 

НКРЕКП № 375 від 12.06.2018р. «Про затвердження порядку забезпечення 
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам 

за їх недотримання». 

Територія дії Договору Територія України. 

Термін дії Договору  Цей Договір набирає чинності з дати, визначеної Договором та діє до 
моменту початку постачання електричної енергії споживачу іншим 

Постачальником, в тому числі Постачальником «останньої надії». 

У разі, якщо на момент укладання Договору на об’єкт Споживача було 
припинено/призупинено постачання електричної енергії або надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, то постачання 

здійснюється після відновлення, у встановленому законодавством 
порядку, надання відповідних послуг. 

Пільги, субсидії Не застосовується. 

 

* Вартість послуг та інші умови Комерційної пропозиції можуть бути переглянуті в 

залежності від обсягів та режиму споживання Споживачем. В такому випадку, якщо сторони 

дійдуть згоди на інших умовах,  вони мають укласти договір у паперовій формі.  

 

 

Відмітка про прийняття Споживачем цієї комерційної пропозиції: 

 

     __________                  __________   _________________  ____________________ 

(дата подання заявки)  (особистий підпис)      (посада, найменування Споживача) 


