
Додаток 2 

до договору про постачання 

електричної енергії споживачу 

№_______ від 09 листопада 2020 р. 

КОМЕРЦІЙНА ПРОЗИЦІЯ №1 ТОВ «МЕГАВАТТ ТРЕЙДИНГ ПЛЮС» 

для споживачів за «вільними цінами»  

(не розповсюджується на побутових споживачів) 

(далі по тексту – Постачальник), що діє на підставі Ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затвердженої Постановою НКРЕКП 

№___ від __.__.____ року, надає Вам на розгляд наступну комерційну пропозицію. 

Предмет пропозиції: Постачання електричної енергії споживачу 

Термін дії даної комерційної пропозиції: до 31.12.2022 року. 

Найменування Умова пропозиції 

Ціна електричної 

енергії 

Постачання електричної енергії у розрахунковому періоді  

здійснюється за прогнозованою ціною (тарифом) за 1кВт*год без 

ПДВ Постачальника, яка визначається за формулою: Ц=ОРЦ* Тпост, 

де: ОРЦ – прогнозована закупівельна ціна оператора ринку з 

урахуванням небалансу. 

Фактична ціна (тариф) за 1кВт*год без ПДВ купованої Споживачем 

електроенергії у розрахунковому періоді, яка зазначається в акті-

купівлі продажу електроенергії розраховуються (визначаються) 

Постачальником за формулою:  

Цфакт= Wфакт *П пер+(Вфакт/Wфакт)*Тпост,  

де П пер - тариф на послуги з передачі електричної енергії ДП  "НЕК 

"Укренерго", затверджений постановою НКРЕКП. 

Вфакт - фактична вартість купівлі Постачальником обсягів 

електроенергії Споживача на оптових ринках(ринок двохсторонніх 

договорів, ринок «На добу на перед»,внутрішньодобовий 

ринок,балансуючий ринок). З урахуванням розподілу небалансів та 

всіх обов’язкових податків(крім ПДВ, що обліковуються окремо),яка 

визначається згідно правил ринку, Правил ринку «На добу на 

перед», внутрішньодобового ринку; Wфакт - фактичні обсяги 

споживання електроенергії Споживачем у розрахунковому періоді; 

Тпост – коефіцієнт прибутковості Постачальника.  

Для цієї комерційної пропозиції Тпост = ______;  

Ціна за одиницю товару може змінюватися у зв’язку із змінами 

складових витрат, які впливають на її формування. У разі зміни ціни 

за одиницю товару Сторони здійснюють розрахунки за новими цінами 

з дня їх ведення в дію. 

Можливість 

застосування 

тарифних 

коефіцієнтів 

Відсутня 

Спосіб оплати за 

послугу з розподілу 

електричної енергії 

Споживач здійснює оплату за послугу з розподілу (передачі) 

електричної енергії напряму Оператору системи розподілу (ОСР) за 

тарифами затвердженими НКРЕКП для відповідного оператора на 

території його ліцензованої діяльності на відповідний розрахунковий 

період. 



Подання щомісячної 

заявки 

Щомісячно, до 15-го числа (включно) місяця, що передує 

розрахунковому, Споживач надає Постачальнику в письмовій формі 

відомості про очікуване споживання електричної енергії в 

розрахунковому місяці з розбивкою за точками обліку відповідно до 

ЕІС кодів. 

Порядок оплати 100% вартості зявленого обсягу електричної енергії в розрахунковому 

періоді – до 29 числа, що передує розрахунковому періоду. 

Остаточний розрахунок за фактично спожиту електричну енергії 

проводиться до 07 числа, що слідує за розрахунковим. Відповідно до 

погодженого сторонами акту купівлі-продажу електричної енергії, 

встановлюється сума фактичної переплати (сальдо на 01 число місяця, 

що слідує за розрахунковим). Сума переплати/недоплати Споживача, 

яка виникла в наслідок різниці між Ц та Цфакт 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. 

Розмір пені Подвійна облікова ставка Національного банку України (НБУ) 

Додаткові 

зобов'язання 

Споживача 

Споживач зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції у відповідності до кількості днів 

прострочення оплати. 

Порядок звіряння 

фактичного обсягу 

спожитої 

електричної енергії 

До 10 числа місяця, що слідує за розрахунковим Постачальник 

направляє Споживачу два екземпляри оформленого та підписаного зі 

свого боку акту звіряння. Попередньо скан-копія акту звіряння 

направляється в електронному вигляді на електронну адресу 

споживача, зазначену в договорі. 

Термін надання 

рахунку за спожиту 

електричну енергію 

та строк його оплати 

Оплата рахунка Постачальника за Договором має бути здійснена 

Споживачем у строки, визначені в рахунку, але не більше 3 робочих 

днів від дати його отримання Споживачем. 

Умови зміни обсягів 

споживання 

електричної енергії в 

розрахунковому 

періоді 

Споживач має право один раз на місяць, але не пізніше 14-го числа 

(включно) розрахункового місяця звернутися до Постачальника із 

відповідною письмовою заявою щодо збільшення договірних 

величин. При цьому, Споживач повинен здійснити оплату не пізніше 

15-го числа розрахункового місяця.

Розмір штрафу за 

дострокове 

розірвання Договору 

у випадках, не 

передбачених 

умовами договору 

Відсутні 

Компенсація за 

недотримання 

комерційної якості 

надання послуг 

За недотримання Постачальником комерційної якості надання послуг, 

Споживачу надається компенсація в обсягах та у порядку, 

затверджених НКРЕКП.  



Термін дії Договору 

та умови його 

пролонгації  

Договір набирає чинності з дня, наступного за днем отримання 

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕГАВАТТ ТРЕЙДИНГ 

ПЛЮС" заяви-приєднання Споживача до умов договору про 

постачання електричної енергії споживачу, в якій вказано про обрання 

Комерційної пропозиції № 1, якщо протягом трьох робочих днів, 

Споживачу не буде повідомлено про невідповідність його критеріям 

обраній комерційній пропозиції. 

Договір про постачання електричної енергії Споживачу вступає в дію 

з моменту його підписання та діє до 31.12.2022 року. 

Договір вважається продовженим на кожний  наступний календарний 

рік, якщо за 21 (двадцять один) день до закінчення терміну дії 

Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення або 

перегляд його умов. Договір може бути розірвано і в інший термін за 

ініціативою будь-якої із Сторін у порядку, визначеному чинним 

законодавством України, але в будь-якому випадку Договір діє до 

повного його виконання Сторонами, включаючи штрафні санкції. 

Постачальник: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«МЕГАВАТТ ТРЕЙДИНГ ПЛЮС» 

Юридична адреса: УКРАЇНА, 03150, м. 
Київ, вул. Ділова, буд.5 корпус 2, В1 
Адреса для листування: УКРАЇНА, 03150, 
м. Київ, вул. Ділова, буд.5 корпус 2, В1 
Код ЄДРПОУ 38244650 
П/р постачальника:  
________________________________ 
в АТ «ОЩАДБАНК» 
МФО 300465 
Телефон/факс: +38 (066) 03 77 77 3 
e-mail:
office@megawatttradingplus.com
web-сайт: 
https://megawatttradingplus.com/ Енергетичний 

ідентифікаційний код (ЕІС код) № 

Директор 

__________________    / Линник М.А. 

М.П.  (підпис) 

________________ 
дата 

Споживач: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

 «_________» 

Юридична адреса: 

Адреса для листування:  

Код ЄДРПОУ:  

П/р споживача:  

в  "    ", м. Київ, МФО

Телефон/факс: (   )  

e-mail:

web-сайт:
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код)

№

директор 

__________________    /       / 
М.П.  (підпис) 

mailto:mail:%20office@megawatttrading
mailto:mail:%20office@megawatttrading
https://megawatttradingplus.com/
mailto:mail:%20office_kiev@takagro.ua
mailto:mail:%20office_kiev@takagro.ua

