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Обґрунтування  

щодо необхідності прийняття постанови  НКРЕКП «Про зобов'язання             

ДПЗД «Укрінтеренерго» припинити порушення законодавства на ринку 

електричної енергії» 
 

12 липня 2022 року НКРЕКП було проведено попереднє слухання щодо 

врегулювання спору між ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» та                                   

ДПЗД «Укрінтеренерго» стосовно дотримання постачальником «останньої 

надії» (далі – ПОН) вимог нормативно-правових актів в сфері енергетики під 

час переведення до ПОН  споживача ДУ «ІНСТИТУТ СЕРЦЯ МОЗ УКРАЇНИ» 

(далі – Споживач).  

Статтею 64 Закону України "Про ринок електричної енергії" встановлено, 

що постачальник "останньої надії" зобов'язаний, зокрема: 

здійснювати постачання електричної енергії споживачам у випадках, 

визначених цією статтею, до обрання споживачами електропостачальника, але 

не більш як протягом 90 днів; 

припинити постачання електричної енергії споживачу у разі настання 

однієї з таких подій: 

здійснення постачання електричної енергії споживачу іншим 

електропостачальником на підставі укладеного ними договору постачання 

електричної енергії відповідно до правил роздрібного ринку; 

закінчення встановленого цим Законом строку постачання електричної 

енергії постачальником "останньої надії". 

          Відповідно до пункту 3.1.11 глави 3.1 розділу ІІІ Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  від 14.03.2018 

№ 312 (далі – ПРРЕЕ) споживачі, які отримують електричну енергію від двох 

або більше електропостачальників, укладають окремі договори про постачання 

електричної енергії споживачу з кожним із них. Для забезпечення права 

споживача на отримання електричної енергії більше ніж від одного 

електропостачальника взаємовідносини щодо укладення окремих договорів про 

постачання мають здійснюватися з урахуванням забезпечення об'єкта 

споживача багатофункціональним засобом комерційного обліку. У свою чергу 

обсяг спожитої споживачем електричної енергії розкладається між 

електропостачальниками виходячи з умов обраних комерційних пропозицій за 

певними проміжками часу. 

Пунктом 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ встановлені зобов’язання 

постачальника "останньої надії", зокрема здійснювати постачання електричної 

енергії споживачам у випадках, визначених статтею 64 Закону України "Про 

ринок електричної енергії", до обрання споживачами електропостачальника, 

але не більше безперервного строку у 90 днів поспіль на умовах публічного 

договору приєднання, розробленого на основі Типового договору про 

постачання електричної енергії постачальником "останньої надії"; 

За результатами проведення попереднього слухання, яке було оформлено 

протоколом від 12.07.2022 № 64-п/2022 (додається), встановлено, що у 
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споживача є два об’єкта, які були передані до ПОН в різний час.  Обрахування 

90 днів для  перебування на ПОН обох об’єктів ДПЗД «Укрінтеренерго» 

сумістив з об’єктом, який потрапив до ПОН раніше. Такі дії                                              

ДПЗД «Укрінтеренерго»  скоротили для другого об’єкта 90 денний строк 

постачання електричної енергії, визначений вимогами статті 64 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» та пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ. 

Враховуючи зазначене, НКРЕКП пропонує прийняти постанову «Про 

зобов'язання ДПЗД «Укрінтеренерго» припинити порушення нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії», а 

саме положень частин восьмої, дев’ятої, дванадцатої статті 64 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» та пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V ПРРЕЕ. 

 

 

 

Директор Департаменту із регулювання  

відносин та захисту прав споживачів на 

роздрібному ринку електричної енергії                       Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 

 



                                                                                                                                   

                                         
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 

 

___________________ Київ № __________________ 

 

Про зобов'язання  
ДПЗД «Укрінтеренерго» 

припинити порушення 

законодавства на ринку 

електричної енергії 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), за результатом розгляду 

спору між Приватним акціонерним товариством «ДТЕК Київські 

електромережі » (код ЄДРПОУ 41946011) та Державним  підприємством 

зовнішньоекономічної діяльності  «Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600) 

установлено, що Державним підприємством зовнішньоекономічної діяльності   

«Укрінтеренерго» порушено вимоги законодавства на ринку електричної 

енергії, а саме: 

частин восьмої, дев’ятої та дванадцятої статті 64 Закону України «Про 

ринок електричної енергії», якими встановлено, що постачальник «останньої 

надії»: 

           здійснює постачання з моменту припинення постачання електричної 

енергії попереднім електропостачальником. Договір постачання електричної 

енергії між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається 

укладеним з початку фактичного постачання електричної енергії такому 

споживачу, 

           постачає електричну енергію споживачу протягом строку, що не може 

перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку постачальник 

«останньої надії» припиняє електропостачання споживачу, 

           зобов'язаний здійснювати постачання електричної енергії споживачам у 

випадках, визначених цією статтею, до обрання споживачами 

електропостачальника, але не більш як протягом 90 днів; 

 пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року  № 312 

(далі – Правил роздрібного ринку електричної енергії), згідно з яким 
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постачальник «останньої надії» зобов'язаний, зокрема здійснювати постачання 

електричної енергії споживачам у випадках, визначених статтею 64 Закону 

України «Про ринок електричної енергії», до обрання споживачами 

електропостачальника, але не більше безперервного строку у 90 днів поспіль на 

умовах публічного договору приєднання, розробленого на основі Типового 

договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії». 

Відповідно до статей 17 та 21 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та Порядку врегулювання спорів, що виникають між суб'єктами 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 05 лютого 2019 року № 156, у 

зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року                 

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня                      

2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня                 

2022 року № 341/2022, та з урахуванням положень наказу Міністерства 

енергетики України від 04 березня 2022 року № 104 «Щодо проведення 

розрахунків на ринку електричної енергії» Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Зобов’язати Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності   

«Укрінтеренерго» (код ЄДРПОУ 19480600) припинити порушення частин 

восьмої, дев’ятої та дванадцятої статті 64 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» та пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V Правил роздрібного 

ринку електричної енергії шляхом здійснення постачання електричної енергії 

на об’єкт споживача – Державну установу «Інститут серця Міністерства 

охорони здоров’я України» (ЄДРПОУ 38831595), що розташований за адресою:                   

м. Київ, вул. Амосова Миколи, 8, на весь період дії воєнного стану та впродовж 

30 днів після його припинення або до моменту обрання споживачем у цьому 

періоді іншого постачальника електричної енергії. 

 

 

 

 

Голова  НКРЕКП                                            К. Ущаповський                                              

 

 

 

 

 

 

 


