
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 пункту 3.4.2. ПРРЕЕ постачальник «останньої надії» надає послуги з 

постачання електричної енергії споживачам у разі: банкрутства, ліквідації попереднього 

електропостачальника; завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з 

постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника; 

невиконання або неналежного виконання електропостачальником Правил ринку, Правил 

ринку РДН та ВДР, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам; 

необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання (припинення) 

договору з попереднім електропостачальником; в інших випадках, передбачених ПРРЕЕ. 

Відповідно до пункту 6.2.6. ПРРЕЕ якщо споживач до моменту його переведення на 

постачання електричної енергії постачальником «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» шляхом внесення 

змін в одноденний строк до реєстрів точок комерційного обліку електропостачальника 

щодо постачальника «останньої надії» у порядку, визначеному Кодексом комерційного 

обліку, з одночасним повідомленням операторів системи та постачальника «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/передачі 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. Постачальник 

«останньої надії» оприлюднює відповідний договір на своєму офіційному веб-сайті. 

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». 

Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу 

протягом строку, що не може перевищувати 90 днів. Після завершення зазначеного строку 

постачальник «останньої надії» припиняє електропостачання споживачу. Договір про 
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постачання електричної енергії постачальникам «останньої надії» укладається на 90 днів, а у 

разі отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну 

електропостачальника, здійснюється припинення дії договору про постачання електричної 

енергії споживачу на дату зміни електропостачальника. 

Відповідно до пункту 7 наказу Міністерства енергетики України від 13.04.2022 

року № 148 «Про врегулювання питань щодо постачання електричної енергії 

споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у 

період дії в Україні воєнного стану», який набув чинності 06.05.2022 року 

Постачальник «останньої надії» у період дії воєнного стану та протягом 30 днів після 

його припинення або скасування (крім випадку зміни постачальника за ініціативою 

споживча в порядку глави 6.1 розділу VI Правил роздрібного ринку електричної 

енергії) здійснює постачання електричної енергії тим споживачам, у яких відсутній 

електропостачальник, в тому числі яким станом на 04 березня 2022 року постачання 

електричної енергії здійснював постачальник «останньої надії».  

Керуючись вимогами Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, 

Законом України «Про публічні закупівлі», а також Постановою КМУ від 12.10.2022 року             

№ 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 

дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 

або скасування» (далі – Постанова КМУ), 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», а бо ж, без застосування 

переговорної процедури з урахуванням пп. 5 п. 13 Постанови КМУ. 

Відповідно до пункту 7.2 Договору електропостачальник зобов'язується на вимогу 

споживача надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку.  

Договір оформлюється на строк 90 днів, або з урахуванням наказу Міненерго № 148 

на весь період дії воєнного стану та 30 днів після його завершення, у разі відсутності іншої 

інформації від ОСР.  

Орієнтовний обсяг споживання електроенергії розраховується на підставі фактичного 

споживання за розрахунковий місяць та з урахуванням наданого ОСР середньомісячного 

споживання за останні 12 місяців.  

З тарифом на постачання електричної енергії можна ознайомитися тут.  

Звертаємо увагу, що тариф на постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» є регульованим та змінюється кожного місяця.  
Згідно п. 10.1 Договору споживач має право в будь-який час змінити Постачальника 

шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії з новим 

електропостачальником.  

Адміністратор комерційного обліку (ОСР/ОСП) повідомляє постачальника «останньої 

надії» про дату укладання договору споживачем з новим електропостачальником. Договір 

постачальника «останньої надії» припиняє свою дію з дати початку постачання електричної 

енергії споживачу новим електропостачальником.  

Після останнього розрахункового місяця, за зверненням споживача, може бути 

оформлена додаткова угода на зменшення суми договору.  
Завантажити договірні документи: 

- Договір про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;  

- Комерційна пропозиція для постачання електричної енергії споживачам;  

- Додаткова угода про закупівлю послуг з постачання електричної енергії; 

- Протокол проведення переговорів щодо закупівлі електричної енергії на умовах 

постачальника «останньої надії».* 

 

*Протокол проведення переговорів підписується споживачем у разі проведення 

переговорної процедури. 
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