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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на численні повідомлення
ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» щодо порушення електропостачальниками та
операторами систем розподілу термінів повідомлення про перехід споживача до
постачальника «останньої надії», в межах компетенції повідомляє.
Процедура зміни споживачу електропостачальника на постачальника
«останньої надії», встановлена Законом України «Про ринок електричної
енергії» (далі – Закон про РЕЕ), не передбачає завчасного повідомлення
постачальника «останньої надії» про можливий перехід нового споживача.
Постачальник «останньої надії» виконує спеціальні обов’язки для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, тому відповідно до положень частини першої статті 1Закону про РЕЕ за
обставин, встановлених Законом про РЕЕ, не має права відмовити споживачу в
укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.
Водночас, згідно з пунктом 3.2.15 глави 3.2 розділу ІІІ сьогодні Правил
роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ, Правила), у чинній на сьогодні редакції,
у разі закінчення строку дії договору про постачання електричної енергії або
дострокового його розірвання (за ініціативою електропостачальника)
електропостачальник не пізніше ніж за 20 календарних днів до передбачуваного
дня припинення дії договору та постачання електричної енергії повинен
повідомити про це споживача, відповідного (відповідних) оператора
(операторів) системи та постачальника «останньої надії», на території
діяльності якого розташовані електроустановки такого споживача, із
зазначенням дати припинення постачання електричної енергії споживачу.

Споживач після отримання повідомлення електропостачальника має
право ініціювати зміну електропостачальника у порядку, встановленому в
розділі VI цих Правил.
У разі недотримання електропостачальником терміну повідомлення
відповідного (відповідних) оператора (операторів) системи та постачальника
«останньої надії», на території діяльності якого розташовані електроустановки
такого споживача, про припинення постачання електричної енергії споживачу
обсяги спожитої електричної енергії до дати припинення з урахуванням
встановленого 20-денного строку враховуються адміністратором комерційного
обліку за цим електропостачальником, крім випадку, визначеного цими
Правилами.
Отже, загальна тривалість процесу зміни постачальника у випадках,
визначених пунктом 3.2.15 глави 3.2 розділу ІІІ ПРРЕЕ має вкладатись у строк
21 день, що в цілому відповідає вимогам положень частини другої статті 59
Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункту 6.1.2 глави 6.1
розділу VI ПРРЕЕ щодо строків зміни електропостачальника. Розділом ІІІ
ПРРЕЕ визначаються загальні правила постачання електричної енергії на
роздрібному ринку.
Також, відповідно до пункту 6.2.4 глави 6.2 розділу VI ПРРЕЕ
адміністратор комерційного обліку повідомляє постачальника «останньої надії»
в одноденний термін про перелік споживачів (за формою згідно з додатком 8 до
цих Правил), які переходять до постачальника «останньої надії», не пізніше
дати такого переходу.
У разі недотримання оператором системи (за умови виконання функцій
адміністратора комерційного обліку) дати повідомлення постачальника
«останньої надії» обсяги електричної енергії, спожиті таким споживачем,
покладаються на адміністратора комерційного обліку до дати повідомлення,
надісланого в установленому порядку, постачальнику «останньої надії».
Отже, НКРЕКП звертає увагу ліцензіатів на необхідність дотримання
термінів, визначених у пункті 3.2.15 глави 3.2 розділу ІІІ та пункті 6.2.4 глави
6.2 розділу VI ПРРЕЕ, для злагодженого функціонування ринку електричної
енергії.
Слід також зазначити, що проблеми інформаційного обміну між
учасниками роздрібного ринку очікувано будуть вирішені автоматично після
запуску інформаційно-комунікаційної платформи Датахаб.
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