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Національна  комісія, що  здійснюе  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  
комунальних  послуг  (далі  - НКРЕКП), межах  компетенції  повідомляе. 

Взаемовідносини , які  виникають  між  споживачами, електропостачальниками  та  
операторами  систем  розподілу, у  тому  числі  в  частині  припинення  постачання  
електричної  енергії  споживачам  регулюються  нормами  Закону  України  «Про  ринок  
електричної  енергії» (далі  - Закон), Правилами  роздрібного  ринку  електричної  енергії, 
затвердженими  постановою  HEPEKH від  14.03.2018 №  312 (далі  - fLPPEE), Кодексом  
систем  розподілу, затвердженим  постановою  HKPEKH від  14.03.2018 №  310 (далі  - 
КСР). 

І. Щодо  процедури  припинення  постачання  електричної  енергії  споживачам  
- боржникам  за  електричну  енергію, які  відповідно  до  статті  64 Закону  повторно  
приеднуються  до  договору  про  постачання  електричної  енергії  постачальником  
«останньої  надії» після  спливу  90денного  терміну, встановленого  Законом. 

Споживач  - боржник  постачальника  «останньої  надії» (далі  - ПОН), незважаючи  
на  наявність  звернення  ПОНа  про  припинення  електроживлення  об'екта  споживача, 
надісланого  споживачу  та  оператору  системи  в  установленому  порядку, мае  можливість  
фактично  змінити  електропостачальника  за  спливом  встановленого  Законом  
граничного  90денного  терміну  перебування  на  постачанні  ПОНа. Після  закінчення  
цього  терміну, навіть  за  наявності  повідомлення  про  відключення  будь-який  споживач  
відповідно  до  вимог  статгі  64 Закону  безакцептно  припиняе  договірні  стосунки  з  
ПОНом. flpu цьому  споживач-боржник  ПОНа  після  припинення  договірних  
взаемовідносин  з  ним  мае  можливість  укласти  договір  про  постачання  електричної  
енергії  споживачу  за  власним  вибором  з  іншим  електропостачальником  (на  будь-який  
мінімальний  термін) поза  процедурою  зміни  електропостачальника, встановленою  
розділом  УІ  ПРРЕЕ. Після  того, як  дія  такого  короткострокового  договору  
припиняться  - зазначений  споживач-боржник  ПОНа, безакцептно  поновлюе  договірні  
відносини  з  ПОНом, приеднуючись  згідно  з  положеннями  статгі  64 Закону  повторно  до  
договору  про  постачання  електричної  енергії  постачапьником  «останньої  надії» вже  з  
наявним  боргом  за  спожиту  електричну  енергію. 



У  той  же  час  положеннями  тнкту  3.1.6 HPPEE визначено, що  одніею  з  умов   
здійснення  постачання  електричної  енергії  споживачу  е  відсутність  простроченої  
заборгованості  за  договорами  про  постачання  електричної  енергії  або  про  надання  
послуг  системи  розподілу/передачі. Зазначена  умова  мае  бути  беззастережно  дотримана  
при  повторному  приеднанні  споживача-боржника  до  договору  з  ПОНом. Тобто, за  
таких  умов  попередження  про  припинення  постачання, яке  надане  ПОНом  в   
попередньому  періоді, і  яким  розпочата  процедура  відключення  споживача, е  чинним, і   
продовжvе  свою  дію  з  першого  дня  нового  періоду  постачання. Це  ж  стосуеться  
попередження  про  відключення, що  надавапося  споживачу  ОСРом  в  рамках  розпочатої  
постачапьником  процедури  відключення. При  цьому, оператори  системи  зобов'язані  
невідкладно  виконувати  наявні  на  час  повторного  приеднання  вимоги  про  
припинення  постачання  споживачів-боржників, надані  ПОНом  в  попередньому  
періоді  - шляхом  відключення  такого  споживача-боржника  з  першого  дня  
відновлення  його  договірних  стосунків  ПОНом. 

Всі  спожиті  після  дати  поновлення  договірних  відносин  з  ПОНом  
споживачем-боржииком  обсяги  електричної  енергії  у  разі  нездійснення  
відключення  Оператором  системи  на  виконання  попереджень  про  відключення, 
якими  започаткована  процедура  відключення  в  попередньому  періоді  постачання, 
- покладаються  на  втрати  ОСР, як  це  передбачено  пунктом  6.5 Типового  договору  
електропостачальника  про  надання  послуг  з  розподілу  електричної  енергіі. 

У  разі  невиконання  зазначених  вище  заходів  з  припинення  обмеження  
постачання  електричної  енергії  споживачам  - боржникам  ПОНа, ОС  відповідно  до  
пункту  6.5 Типового  договору  електропостачапьника  про  надання  послуг  з  розподілу  
електричної  енергії  мае  віднести  на  власні  втрати  обсяги  електричної  енергії, спожиті, у  
тому  числі, з  дати  повторного  приеднання  споживачем  - боржником  ПОНа  до  договору  
про  постачання  електричної  енергії  постачальником  «останньої  надії». 

ІІ. Згідно  з  вимогами  частини  дев'ятої  статті  64 Закону  постачальник  "останньої  

надії" постачае  електричну  енергію  споживачу  протягом  строку, що  не  може  
перевищувати  90 днів. Після  завершення  зазначеного  строку  постачальник  "останньої  
надії" припиняе  електропостачання  споживачу. 

У  разі  відсутності  заборгованості  споживача  перед  ПОНом  та  ненадання  таким  
чином  попередження  споживачу  та  вимоги  до  OC про  припинення  постачання  
електричної  енергії  - ОСР  зобов'язаний  встановити  факт  наявності  чи  відсутності  
договірних  відносин  у  зазначеного  споживача  з  електропостачапьником  або  з  
учасником  ринку  електричної  енергії  (РДД, РДН, ВДР) на  предмет  закупівлі  

електричної  енергії. За  умови  відсутності  такик  договірних  відносин  ОСР  на  виконання  

положень  пунктів  1.2.1, 1.2.2, 3.1.6 та  7.5 ПРРЕЕ  припиняе  розподіл  зазначеним  

споживачам . Продовження  надання  послуги  з  розподілу  споживачам, які  не  купують  
електричну  енергію  самостійно  на  ринку  електричної  енергії  чи  в  
електропостачальника  передбачае  зарахування  обсягів, спожитих  після  закінчення  
90денного  терміну, - на  втрати  ОСРа.  

ІІІ. Щодо  відключення  об'ектів  міського  електротранспорту. 
Згідно  з  частиною  другою  стаrгі  18 Закону  України  «Про  міський  електричний  

транспорт» забороняеться  відключення  об'ектів  міського  електричного  транспорту  від  
глектропостачання  під  час  пасажирських  перевезень, за  винятком  усунення  наслідків  
зварій  у  системах  електропостачання. 

Таким  чином, для  виконання  вимог  частини  другої  статгі  18 Закону  України  
г<Про  міський  електричний  транспорт» щодо  заборони  відключення  міського  
електричного  транспорту  під  час  пасажирських  перевезень  оператор  системи  мае  



утримуватися  від  здійснення  одноразової  дії  з  відключення  електроустановки  
споживача  (роз'еднання  сусідніх  елементів  електричної  мережі, що  спрямоване  на  
знеструмлення  електроустановки ) - в  періоди  часу, коли  на  маршрутах  здійснюються  
пасажирські  перевезення.  

Зазначені  норми  мають  на  меті  забезпечення  безпечної  експлуатації  рухомого  
складу  та  інших  складових  об'ектів  міського  електротранспорту  та  встановлених  на  
них  струмоприймачів  саме  нід  час  безпосереднього  виконання  функqій  з  
перевезення  пасажирів . В  інші  періоди  часу, коли  пасажирські  перевезення  не  
здійснюються  (наприклад  в  нічні  періоди  доби) відключення  об'ектів  міського  
електричного  транспорту  від  електропостачання  не  заборонене  Законом  України  «Про  
хіський  електричний  транспорт», оскільки  не  створюе  загроз  аварійних  ситуацій, 
жиrгю  чи  здоров'ю  людей, що  беруть  участь  у  пасажирських  перевезеннях  у  ролі  
пасажирів, інших  учасників  дорожнього  руху, тощо. 

Повідомляемо, що  згідно  з  пунктом  2.1 КСР  та  пунктом  1.4 КСП  відключення  
електроустановки  - одноразова  дія  (технологічна  операція), яка  виконуеться  
автоматичним  або  ручним  способом  штатними  пристроями  (вимикач, роз'еднувач) 
електричної  мережі  або  електроустановки  шлsпсом  роз'еднання  сусідніх  елементів  ціеї  
мережі  (установки) без  порушення  їі  технологічної  цілісності, спрямована  на  
~неструмлення  електроустановки . 

Отже, в  період  часу, коли  пасажирські  перевезення  не  здійснюються  міським  
електричним  транспортом, ОС  здійснюе  одноразові  дії  з  відключення  об'ектів  міського  
електричного  транспорту  — без  створення  загроз  аварійних  ситуацій, життю  чи  
здоров'ю  людей, що  беруть  участь  у  пасажирських  перевезеннях  у  ролі  пасажирів, 
інших  учасників  дорожнього  руху, тощо. 
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