
ДО УВАГИ  

бюджетних установ/організацій/державних підприємств! 

 

1. Переведення споживача на постачання електричної енергії до 

постачальника «останньої надії» 

Умови та порядок постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» визначено Правилами роздрібного ринку електричної енергії, 

затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312 

(далі – ПРРЕЕ). 

 Відповідно до абзацу 4) пункту 3.4.2. ПРРЕЕ постачальник "останньої надії" 

надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі необрання 

споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) 

договору з попереднім електропостачальником. 

Відповідно до пункту 6.2.6. ПРРЕЕ якщо споживач до моменту його 

переведення на постачання електричної енергії до постачальника "останньої надії" 

не обрав електропостачальника або не забезпечив власного споживання шляхом 

купівлі електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на організованих 

сегментах ринку, адміністратор комерційного обліку в одноденний термін 

переводить такого споживача на постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії". 

Адміністратор комерційного обліку – оператор системи розподілу або 

передачі, згідно Закону та положень пункту 10 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 

року № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії». 

 

Відповідно до пункту 2.5 статті 2 Тимчасового порядку визначення обсягів 

купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками 

та операторами систем розподілу на перехідний період, затвердженого Постановою 

НКРЕКП від 28.12.2018  № 2118, «ОСР/НЕК повідомляє ПОН про перелік 

споживачів, які переходять до постачальника «останньої надії» із зазначенням 

середньомісячних за останні 12 місяців обсягів споживання електричної 

енергії не пізніше дати такого переходу». 

 

 2. Укладання договору про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії». 

Положеннями частин 6 статті 64 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон) встановлено, що постачальник «останньої надії» здійснює 

постачання електричної енергії у порядку, визначеному ПРРЕЕ, на умовах 

типового договору постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії» (далі – Договір), що затверджується Регулятором та є публічним договором 

приєднання.  

Договір постачання електричної енергії між постачальником «останньої 

надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного постачання 

електричної енергії такому споживачу. Факт споживання електричної енергії 

споживачем після настання випадків, передбачених положеннями статті 64 Закону, 

є акцептуванням споживачем умов  договору про постачання електричної 

енергії постачальником «останньої надії».  

Постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» 

здійснюється на строк, який не може перевищувати 90 календарних днів. Договір 



про постачання електричної енергії постачальникам «останньої надії» укладається 

на 90 днів, а у разі отримання від адміністратора комерційного обліку 

повідомлення про зміну електропостачальника, здйснюється припинення дії 

договору про постачання електричної енергії споживачу на дату зміни 

електропостачальника. 

Керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу 

України, а також Законом України «Про публічні закупівлі» укладання договору 

про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії» для 

бюджетних установ/організацій/державних підприємств відбувається  (за 

необхідності) із застосуванням переговорної процедури передбаченої статтею 40 

Закону України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до пункту 3.1.7. ПРРЕЕ на вимогу споживача 

електропостачальник має надати письмовий примірник договору, підписаний з 

його боку.  

Для отримання договору підписаного зі сторони постачальника «останньої 

надії» та документів для проведення переговорної процедури (за необхідністю) 

необхідно здійснити дії описані в пункті 3. 

3. Необхідні дії бюджетних установ/організацій/державних підприємств 

для укладання договору про постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» в паперовому вигляді. 

Крок 1: Завантажити за посиланням https://uie.kiev.ua/diyalnist/napryamky-

diyalnosti/postachalnyk-elektrychnoyi-energiyi-ostannoyi-nadiyi/ наступні документи у 

форматі WORD: 

- ДОГОВІР про постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії»; 

- КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №3 від 07.06.2019 ; 

- ДОДАТКОВА УГОДА №1 про закупівлю послуг з постачання 

електричної енергії до договору про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії»; 

- ПРОТОКОЛ проведення переговорів щодо закупівлі електричної енергії 

на умовах постачальника «останньої надії» (у разі проведення 

переговорної процедури); 

- Довідка про досвід (у разі проведення переговорної процедури). 

 

Крок 2: Заповнити зі сторони СПОЖИВАЧА всю необхідну інформацію у 

вищезазначених документах, в Додатковій угоді №1 обов’язково заповнити назву 

оператора (операторів) розподілу/передачі, обсяг та суму договору. 

 

Крок 3: Надіслати заповнені документи у форматі WORD на офіційну 

електронну адресу постачальника «останньої надії» pon@uie.kiev.ua з зазначенням 

у темі листа: Назва споживача + код ЄДПРОУ + договір для підписання. 

Додатково зазначити мобільний телефон та ПІБ контактної особи для зворотного 

зв’язку.  

 

Крок 4: Разом з заповненими документами, зазначеними вище, надіслати на 

офіційну електронну адресу постачальника «останньої надії» pon@uie.kiev.ua 
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установчі документи споживача (відповідно до абзаців 1) та 2) пункту 7.2. 

Комерційної пропозиції  №3 від 07.06.2019) в сканованому вигляді з зазначенням у 

темі листа: Назва споживача + код ЄДПРОУ + установчі документи. 

 

Надані належним чином документи споживача будуть розглянуті 

постачальником «останньої надії», підписані та надіслані в паперовому вигляді в 

двох примірниках на офіційну юридичну або поштову (за наявністю) адресу 

споживача зазначену в договорі. 

 


