
Порядок укладання договорів про постачання електричної енергії  

споживачу за «вільними цінами» 

 

У відповідності до положень Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року №312, постачання електричної енергії 

споживачу здійснюється, якщо: 

 

1. об'єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому 

законодавством порядку; 

 

2. електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж 

та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора 

системи; 

 

3. споживач є стороною діючих договорів: 

 

 про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

 про постачання електричної енергії споживачу або про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про 

постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"; 

 про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, 

коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор 

системи, до мереж якого приєднаний цей споживач; 

 

4. за усіма точками комерційного обліку на об'єкті (об'єктах) споживача, за якими 

здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з 

постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного 

обліку електричної енергії; 

 

5. відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або 

надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, 

передбачених законодавством у сфері енергетики; 

 

6. відсутня прострочена заборгованість за договорами пропостачання електричної 

енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі. 

 

Договір між Постачальником та Споживачем укладається шляхом приєднання Споживача 

до Договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах комерційної 

пропозиції, яка публікується на веб сайті ТОВ «Мегаватт Енерго» в розділі «Постачання 

електроенергії». 

 

Споживач надсилає на поштову адресу ТОВ «Мегаватт Енерго» належним чином 

оформлену Заяву-Приєднання та додає до неї перелік документів, які зазначені у заяві. 

 

ТОВ «Мегаватт Енерго» перевіряє отримані документи Споживача та реєструє Заяву-

приєднання у журналі реєстрації Заяв-приєднань. 

 

В разі, якщо отримані від Споживача документи не відповідають встановленим ТОВ 

«Мегаватт Енерго» вимогам, Споживач в триденний термін повідомляється про його 

невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції.  



Договір набирає чинності з дня наступного за днем отримання ТОВ «Мегаватт Енерго» 

належним чином оформленої Споживачем Заяви-приєднання Споживача до умов 

Договору, в якій вказано про обрання Комерційної пропозиції, якщо протягом трьох 

робочих днів від дня отримання Заяви-приєднання Споживачу не буде повідомлено про 

його невідповідність критеріям обраної комерційної пропозиції. 


