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№44/10                       /ПОН від ”____” ______ 2022 р. 
 

Споживачам постачальника 

«останньої надії», що є 

розпорядниками бюджетних 

коштів та одержувачами 

бюджетних коштів 
 

Щодо оплати за спожиту електричну  

енергію у грудні 2022 року 

 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (надалі – Постачальник), що відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023-р 

виконує функції постачальника «останньої надії» і діє на підставі ліцензії на 

постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП від 

06.11.2018 № 1344 звертається з наступним. 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі ПРРЕЕ), 

розрахунки між споживачем та електропостачальником здійснюються згідно з 

даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку (до запуску 

електронної платформи Датахаб адміністратора комерційного обліку функції 

адміністратора комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії, 

у тому числі адміністрування процедури зміни постачальника електричної 

енергії у межах території ліцензованої діяльності, виконує відповідний ОСР) в 

порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги 

поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії.  

Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо 

обсягів електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку 

адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом 

комерційного обліку. На підставі отриманих даних відповідно до умов договору 

(обраної споживачем комерційної пропозиції) сторони складають акти 

прийому-передачі проданих товарів та/або наданих послуг. 

 Відповідно до типового договору про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії» розрахунковим періодом є календарний 

місяць. 

 Відповідно до ПРРЕЕ за взаємною згодою сторін виставлення платіжних 

документів та їх оплата можуть здійснюватися рідше ніж раз на місяць, якщо 

оплата виконується за довший розрахунковий період або споживання протягом 

конкретного розрахункового періоду нижче певного рівня або дорівнює нулю, 
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або частіше ніж раз на місяць, якщо сторонам необхідно забезпечити 

рівномірне перерахування значних сум коштів протягом розрахункового 

періоду. Така згода, якщо вона не була передбачена під час укладення 

договору, оформлюється додатковою угодою до договору. 

 

 Таким чином, якщо розрахунки за спожиту Вашим підприємством 

електричну енергію у грудні 2022 року необхідно здійснити в грудні 2022 року 

на підставі акту купівлі-продажу, Вам необхідно звернутись до                                 

ДПЗД «Укрінтеренерго» з довідкою (або засвідченим уповноваженим 

представником споживача актом про розподіл електричної енергії), 

погодженою з Вашим оператором системи,  яка б підтверджувала кількість 

спожитих квт*год у грудні 2022 року. 

 

Звертаємо увагу: дані щодо кількості спожитих квт*год у грудні 2022 

року мають обов’язково бути погодженими Вашим оператором системи та 

зазначені у «Звіті щодо фактичного (звітного) корисного відпуску електричної 

енергії за точками комерційного обліку (площадками вимірювання) споживачів 

постачальника "останньої надії" ДПЗД "Укрінтеренерго"», який відповідно до 

Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 р. № 2118 «Про затвердження Тимчасового 

порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної 

енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на 

перехідний період» (далі Звіт), надається Вашим оператором. Якщо дані у Звіті  

будуть більшими, Вам буде донараховано корегувальним актом кількість 

спожитих квт*год за грудень 2022 року, якщо меншими, то відповідно зняті 

нарахування спожитих квт*год за грудень 2022 року. 

 

 

 
 

 

Заступник директора з питань 

функціонування ПОН 
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