КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 11 серпня 2021 р. № 859

Київ
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та
визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 “Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст.
1658; 2020 р., № 67, ст. 2154, № 71, ст. 2260; 2021 р., № 4, ст. 220, № 27, ст. 1447, № 37, ст.
2229) – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р.
№ 767, зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.
3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, внести зміни до Правил ринку, затверджених
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг від 14 березня 2018 р. № 307 “Про затвердження Правил ринку”, та
інших нормативно-правових актів Комісії щодо здійснення першочергової оплати за
балансуючу електричну енергію виробникам електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії, передбачені постановою Кабінету Міністрів
України від 5 червня 2019 р. № 483.
4. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2021 р., крім:
підпункту 1, абзаців другого – четвертого підпункту 2 пункту 1, підпунктів 4 і 5 пункту 2
змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 1 вересня 2021 р.;
підпункту 1 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня її
опублікування та втрачає чинність з 1 жовтня 2021 року.
Прем’єр-міністр України
Інд. 37

Зміни та перелік, що додаються:
P0859.doc.p7s

Д. ШМИГАЛЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483
1. У постанові:
1) пункт 11 викласти в такій редакції:
“11. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству
“Гарантований покупець”, державному підприємству “Національна атомна
енергогенеруюча компанія “Енергоатом”, приватному акціонерному
товариству “Укргідроенерго” до 15 вересня 2021 р. укласти договори про
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів постачальником універсальних послуг та
гарантованим покупцем, передбачених додатками 2 та 4 до Положення,
затвердженого цією постановою.”;
2) доповнити постанову пунктами 12—16 такого змісту:
“12. Постачальникам універсальних послуг, державному підприємству
“Національна
атомна
енергогенеруюча
компанія
“Енергоатом”,
операторам системи розподілу забезпечити до 30 вересня 2021 р. купівлюпродаж на електронних аукціонах електричної енергії, необхідної для
виконання у жовтні 2021 р. спеціальних обов’язків із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів, визначених у
Положенні, затвердженому цією постановою.
13. Приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” до
27 вересня 2021 р. забезпечити авансування державному підприємству
“Гарантований покупець” послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів у сумі 1 млрд. гривень.
Сума невикористаного авансування станом на 31 грудня 2021 р.
підлягає
поверненню
приватному
акціонерному
товариству
“Укргідроенерго” до 15 січня 2022 року.
14. Державному підприємству “Національна атомна енергогенеруюча
компанія “Енергоатом” здійснити продаж електричної енергії державному
підприємству “Гарантований покупець” на жовтень та листопад 2021 р. за
двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 150 гривень
за МВт•год. у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані
щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими
споживачами у серпні та вересні 2021 року.
15. Приватному акціонерному товариству “Укргідроенерго” здійснити
продаж електричної енергії державному підприємству “Гарантований
покупець” на жовтень та листопад 2021 р. електричної енергії за
двосторонніми договорами на електронних аукціонах за ціною 10 гривень
за МВт•год у обсягах, що відповідають коригуванням на фактичні дані
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щодо погодинних обсягів споживання електричної енергії побутовими
споживачами у серпні та вересні 2021 р. в торговій зоні “Острів
Бурштинської ТЕС” та розраховані державним підприємством
“Гарантований покупець”.
16. Державному підприємству “Гарантований покупець” здійснити
продаж:
додаткових обсягів електричної енергії постачальникам універсальних
послуг згідно з діючими до прийняття цієї постанови договорами на
жовтень та листопад 2021 року;
електричної енергії, що купується відповідно до пункту 15 цієї
постанови, за двосторонніми договорами та на організованих сегментах
ринку електричної енергії.”;
3) у пункті 2 цифри і слова “30 вересня 2021 року” замінити цифрами і
словами “30 квітня 2022 року”.
2. У Положенні про покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженому
зазначеною постановою:
1) у пункті 1 додатка 3 до Положення цифри і слова “31 серпня 2021
року” замінити цифрами і словами “30 вересня 2021 року”;
2) Положення викласти в такій редакції:
“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859)
ПОЛОЖЕННЯ
про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії
1. З метою забезпечення загального економічного інтересу в
електроенергетичній галузі України, необхідного для задоволення
інтересів громадян, суспільства і держави, та забезпечення сталого
довгострокового
розвитку
електроенергетичної
галузі
і
конкурентоспроможності національної економіки на учасників ринку
відповідно до статті 62 Закону України “Про ринок електричної енергії” у
порядку, передбаченому цим Положенням, тимчасово покладаються
спеціальні обов’язки.
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Цим Положенням визначено:
загальносуспільний інтерес, для забезпечення якого на учасників
ринку покладаються спеціальні обов’язки;
зміст та обсяг спеціальних обов’язків, що покладаються на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії згідно з цим
Положенням (далі — спеціальні обов’язки);
учасників ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки;
обсяг прав учасників ринку, на яких покладаються спеціальні
обов’язки, необхідних для їх виконання;
категорії споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки;
територію та строк виконання спеціальних обов’язків;
джерела фінансування та порядок визначення компенсації, що
надається учасникам ринку, на яких покладаються спеціальні обов’язки.
2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в
Законі України “Про ринок електричної енергії”.
3. До категорій споживачів, яких стосуються спеціальні обов’язки,
належать побутові споживачі, визначені у Законі України “Про ринок
електричної енергії”, та споживачі (цілі споживання), визначені в абзацах
одинадцятому — чотирнадцятому пункту 13 розділу XVII “Прикінцеві та
перехідні положення” зазначеного Закону (далі — побутові споживачі).
Загальносуспільний інтерес, для забезпечення якого на учасників
ринку покладаються спеціальні обов’язки, полягає у наданні послуг із
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
4. Спеціальні обов’язки покладаються на таких учасників ринку
електричної енергії:
виробників електричної енергії, перелік яких наведено у додатку 1
(далі — виробники);
постачальників універсальних послуг;
гарантованого покупця;
операторів систем розподілу виключно в частині обов’язкового
придбання технологічних витрат електричної енергії в порядку та на
умовах, визначених цим Положенням;
постачальника “останньої надії”.
5. До спеціальних обов’язків належить:
постачання
електричної
енергії
побутовим
споживачам
постачальників універсальних послуг за фіксованими цінами, визначеними
у додатку 3;
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надання постачальниками універсальних послуг гарантованому
покупцю послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів (далі — послуга постачальників універсальних
послуг) за договорами про надання послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів постачальником
універсальних послуг за примірною формою згідно з додатком 2 і
відповідне прийняття та оплата послуг постачальників універсальних
послуг гарантованим покупцем;
надання гарантованим покупцем виробникам послуг із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі — послуга
гарантованого покупця) за договорами про надання послуг із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів гарантованим
покупцем за примірною формою згідно з додатком 4 і відповідне
прийняття та оплата послуг гарантованого покупця виробниками;
придбання операторами системи розподілу за результатами
проведення електронних аукціонів у державного підприємства “НАЕК
“Енергоатом” стандартних продуктів BASE_Q або BASE_Y для
компенсації власних технологічних витрат електричної енергії таких
операторів системи розподілу в торговій зоні “об’єднаної енергосистеми
України” в обсязі мінімальної величини технологічних витрат електричної
енергії на її розподіл електричними мережами за годину в аналогічному
місяці попереднього року з урахуванням показника ефективності
технологічних витрат електричної енергії, визначеного рішеннями
НКРЕКП, за ціною 1700 гривень за МВт•год. Зазначена ціна підлягає
індексації на індекс цін виробників промислової продукції в кварталі,
наступному за кварталом набрання чинності цим Положенням;
придбання постачальниками універсальних послуг, що діють в
торговій зоні “об’єднаної енергосистеми України”, за результатами
проведення електронних аукціонів у державного підприємства “НАЕК
“Енергоатом” стандартних продуктів BASE_М для постачання побутовим
споживачам таких постачальників універсальних послуг в обсязі їх
мінімального споживання електричної енергії в торговій зоні “об’єднаної
енергосистеми України” за годину в аналогічному місяці попереднього
року за ціною індекс РДН BASE в торговій зоні “об’єднаної енергосистеми
України” (“бази”) за період М-3, де М — розрахунковий місяць.
6. Вартість послуги гарантованого покупця, що надається виробникам
гарантованим покупцем, розраховується для кожного виробника за
методикою розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим
покупцем виробнику електричної енергії, згідно з додатком 6.
Вартість послуги постачальників універсальних послуг, що надається
гарантованому покупцю постачальниками універсальних послуг,
розраховується за кожним постачальником універсальних послуг за
методикою розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності
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електричної енергії для побутових споживачів, що надається
постачальниками універсальних послуг гарантованому покупцю, згідно з
додатком 5.
7. Виробники зобов’язані:
1) укласти з гарантованим покупцем договори про надання послуги із
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів
гарантованим покупцем (далі — договір 1);
2) своєчасно надавати гарантованому покупцю інформацію, необхідну
для розрахунку прогнозної та фактичної вартості послуги гарантованого
покупця;
3) оплачувати своєчасно та у повному обсязі гарантованому покупцю
вартість послуги гарантованого покупця;
4) виконувати інші умови договору 1;
5) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, на власному веб-сайті інформацію про вартість
та оплату послуги гарантованого покупця.
8. Гарантований покупець зобов’язаний:
1) укласти з виробниками договори 1 та з постачальниками
універсальних послуг договори про надання послуг із забезпечення
доступності
електричної
енергії
для
побутових
споживачів
постачальником універсальних послуг (далі — договір 2);
2) оплачувати своєчасно та у повному обсязі постачальникам
універсальних послуг вартість надання постачальниками універсальних
послуг гарантованому покупцю послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів за умови відсутності у
постачальника універсальних послуг та операторів систем розподілу, на
території яких здійснюється постачання електричної енергії населенню,
заборгованості перед державним підприємством “НАЕК “Енергоатом” за
поставлену електричну енергію згідно з пунктом 5 цього Положення;
3) виконувати інші умови договорів 1 і 2;
4) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, на власному веб-сайті інформацію:
про вартість та оплату послуги постачальників універсальних послуг
за розрахунковий місяць окремо за кожним постачальником універсальної
послуги;
про вартість та оплату послуги гарантованого
розрахунковий місяць окремо за кожним виробником.

покупця

за

9. Постачальники універсальних послуг зобов’язані:
за

1) здійснювати купівлю електричної енергії на електронних аукціонах
двосторонніми договорами, на ринку “на добу наперед” та
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внутрішньодобовому ринку електричної енергії в обсягах, що необхідні
для постачання побутовим споживачам;
2) здійснювати надання універсальних послуг побутовим споживачам
за фіксованими цінами, визначеними у додатку 3;
3) укласти з гарантованим покупцем договір 2;
4) своєчасно надавати гарантованому покупцю всі необхідні дані для
розрахунку прогнозної та фактичної вартості послуги постачальників
універсальних послуг та виконувати інші умови договору 2;
5) оприлюднювати щомісяця до 25 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, на власному веб-сайті інформацію про погодинні
фактичні обсяги продажу електричної енергії побутовим споживачам;
6) здійснювати купівлю стандартних продуктів BASE_M в обсязі
мінімального споживання електричної енергії побутовими споживачами
відповідного постачальника універсальних послуг за годину в
аналогічному місяці попереднього року відповідно до умов, визначених
пунктом 5 цього Положення.
10. Постачальники універсальних послуг мають право отримувати від
гарантованого покупця оплату вартості послуги постачальників
універсальних послуг.
11. Гарантований покупець має право:
своєчасно та в повному обсязі отримувати від виробників оплату
вартості послуги гарантованого покупця;
своєчасно отримувати від виробників інформацію, необхідну для
розрахунку прогнозної та фактичної вартості послуги гарантованого
покупця.
12. Оператор системи розподілу та оператор системи передачі
зобов’язані:
1) до 9 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за
зверненнями постачальників універсальних послуг, які провадять на їх
території ліцензовану діяльність постачання електричної енергії
побутовим споживачам, здійснювати підтвердження фактичних загальних
обсягів споживання електричної енергії, необхідної для задоволення
потреб побутових споживачів, відповідно до договорів про надання послуг
з розподілу (передачі) електричної енергії;
2) до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за
зверненням гарантованого покупця, подавати інформацію про споживання
за всіма точками комерційного обліку всіх побутових споживачів із
зазначенням місячного обсягу споживання та EIC-коду точки
комерційного обліку такого побутового споживача;
3) до 20 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, за
зверненням гарантованого покупця, подавати інформацію про місячний
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обсяг відпуску електричної енергії виробниками та місячний обсяг
споживання електричної енергії на території провадження ліцензованої
діяльності відповідного оператора системи розподілу або оператора
системи передачі;
13. Оператори системи розподілу зобов’язані здійснювати купівлю
електричної енергії у вигляді стандартних продуктів BASE_Q або BASE_Y
у державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” в обсязі мінімальної
величини технологічних витрат електричної енергії на її розподіл
електричними мережами за годину в аналогічному періоді попереднього
року з урахуванням показника ефективності технологічних витрат
електричної енергії, визначеного рішеннями НКРЕКП.
14. У разі коли в будь-який проміжок часу відповідно до Правил
ринку, затверджених НКРЕКП, постачальник універсальних послуг
набуває статусу “дефолтний”, постачання електричної енергії побутовим
споживачам такого постачальника універсальних послуг здійснюється
постачальником “останньої надії” за фіксованою ціною, зазначеною у
додатку 3.
У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту,
постачальник “останньої надії” набуває усіх прав та обов’язків
відповідного постачальника універсальних послуг, передбачених цим
Положенням, в межах території провадження діяльності відповідного
постачальника універсальних послуг, крім обов’язку, передбаченого
абзацом шостим пункту 5 цього Положення.
15. Учасники ринку, на яких покладено спеціальні обов’язки, мають
права, передбачені цим Положенням, договорами, укладеними на
виконання цього Положення, та законодавством.
16. Виконання спеціальних обов’язків, передбачених цим
Положенням, повинне забезпечувати покриття економічно обґрунтованих
витрат учасника ринку на їх виконання.
Джерелами фінансування витрат оператора системи розподілу за
виконання спеціальних обов’язків є тарифи на послуги з розподілу
електричної енергії відповідного оператора системи розподілу. У разі
понесення витрат на виконання передбачених цим Положенням
спеціальних обов’язків оператор системи розподілу має право клопотати
про перегляд зазначених тарифів у порядку, визначеному НКРЕКП, або
про здійснення інших заходів, передбачених відповідними нормативноправовими актами, затвердженими НКРЕКП, з метою покриття своїх
економічно обґрунтованих витрат.
Джерелами фінансування витрат виробників за виконання
спеціальних обов’язків є відповідна компенсація, порядок здійснення якої
визначається Кабінетом Міністрів України.
17. Територією виконання спеціальних обов’язків є територія України.
Спеціальні обов’язки не застосовуються до діяльності з постачання
електричної енергії побутовим споживачам, об’єкти яких розташовані на
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території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Строком виконання спеціальних обов’язків є строк чинності
постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 “Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на
учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії”
(Офіційний вісник України, 2019 р., № 49, ст. 1658).”;
3) додатки 1 і 3 до Положення викласти в такій редакції:
“Додаток 1
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859)
ПЕРЕЛІК
виробників електричної енергії, на яких покладено
спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії
Державне підприємство “Національна атомна енергогенеруюча
компанія “Енергоатом” (виробник електричної енергії на атомних
електростанціях)
ПрАТ “Укргідроенерго”
гідроелектростанціях)”;

(виробник

електричної

енергії

на

“Додаток 3
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859)
ФІКСОВАНІ ЦІНИ
на електричну енергію для побутових споживачів
1. Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів
становлять з 1 жовтня 2021 р. по 30 квітня 2022 р. включно:
Фіксована ціна на електричну енергію в
гривнях за 1 кВт·год
з
Місячний обсяг споживання
без податку
податок на
податком
на додану
додану
на додану
вартість
вартість
вартість
Для індивідуальних побутових споживачів:
до 250 кВт·год (включно, за весь обсяг
1,2
0,24
1,44
споживання)
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Місячний обсяг споживання

понад 250 кВт·год (за весь обсяг
споживання)
Для колективних побутових
споживачів (крім гуртожитків), а також
споживачів (цілі споживання), які
визначені в абзацах одинадцятому —
чотирнадцятому пункту 13 розділу
XVII “Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України “Про
ринок електричної енергії” —
за весь обсяг споживання
Для гуртожитків —
за весь обсяг споживання

Фіксована ціна на електричну енергію в
гривнях за 1 кВт·год
з
без податку
податок на
податком
на додану
додану
на додану
вартість
вартість
вартість
1,4

0,28

1,68

1,4

0,28

1,68

1,4

0,28

1,68

2. Фіксовані ціни, визначені пунктом 1 цього додатка, застосовуються
до електричної енергії, що купується у постачальників універсальних
послуг та споживається:
1) індивідуальними та колективними побутовими споживачами, в
тому числі у гуртожитках, що розраховуються за електричну енергію за
загальним розрахунковим засобом обліку в частині споживання
електричної енергії фізичними особами для задоволення власних
побутових потреб, які не включають професійну та/або господарську
діяльність;
2) у багатоквартирних житлових будинках (в тому числі гуртожитках)
на технічні цілі (роботу індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів,
насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам
квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та
освітлення дворів, східців і номерних знаків;
3) у дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах,
гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та
освітлення території;
4) юридичними особами, які є власниками (балансоутримувачами)
майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо
переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих
таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо), у
частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених
осіб;
5) релігійними організаціями в частині споживання електричної
енергії на комунально-побутові потреби.
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За наявності обліку споживання електричної енергії за періодами часу
розрахунки споживачів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 цього додатка,
проводяться за фіксованою ціною на електричну енергію, визначеною
пунктом 1 цього додатка, із застосуванням таких коефіцієнтів (за вибором
споживача):
1) за двозонним диференціюванням за періодами часу:
0,5 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години);
повна фіксована ціна в інші години доби;
2) за тризонним диференціюванням за періодами часу:
1,5 фіксованої ціни в години максимального
енергосистеми (з 8-ї до 11-ї години і з 20-ї до 22-ї години);

навантаження

повна фіксована ціна у напівпіковий період (з 7-ї до 8-ї години, з 11-ї
до 20-ї години, з 22-ї до 23-ї години);
0,4 фіксованої ціни в години нічного мінімального навантаження
енергосистеми (з 23-ї до 7-ї години).”;
4) додаток 2 до Положення викласти в такій редакції:
“Додаток 2
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859)
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР

про надання послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів
постачальником універсальних послуг
м. Київ

“____” __________20___ р.

________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — постачальника універсальних послуг)

в особі _________________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _____________, який є постачальником універсальних
послуг (далі — постачальник), з однієї сторони, і ______________________
________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)

(далі — замовник) в особі _________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________, з іншої сторони (далі — сторони), з
метою
виконання
спеціальних
обов’язків
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
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енергії на період з __ ___________ 20__ р. до __ _________ 20__ р. з метою
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів торгової зони ________________________________
(найменування торгової зони)

уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується надавати замовнику послуги із
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів
(далі — послуги), а замовник зобов’язується отримувати надані
постачальником послуги та оплачувати їх вартість на умовах та в порядку,
визначеному цим договором та Положенням про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859.
2. Місце надання послуг — територія України.
3. Строк надання послуг — з __ _________ 20___ р. до __ __________
20___ року.
Вартість послуг та порядок оплати
4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна
вартість послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового
періоду протягом строку дії цього договору, крім того — податок на
додану вартість.
Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
5. Прогнозна вартість послуг у відповідному місяці розраховується
постачальником універсальних послуг відповідно до додатка 5 Положення
про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної
енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії.
6. До 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду,
постачальник надсилає на електронні адреси замовника інформацію за
формою, наведеною у додатку 5 до цього договору, в електронному
вигляді з накладенням кваліфікаційного електронного підпису з
подальшим надсиланням на поштову адресу одного примірника оригіналу.
7. Оплата постачальнику вартості послуг здійснюється замовником
шляхом перерахування на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання постачальника таким чином:
перший платіж — за три банківські дні до розрахункового місяця в
обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану
вартість);
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другий платіж — до 3 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі
20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);
третій платіж — до 9 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі
20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);
четвертий платіж — до 15 (включно) числа розрахункового місяця в
обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану
вартість);
п’ятий платіж — до 21 (включно) числа розрахункового місяця в
обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану
вартість);
шостий платіж — до 14 (включно) числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом у розмірі, який визначається як різниця між
вартістю послуг (з податком на додану вартість) за розрахунковий місяць
відповідно до акта приймання-передачі послуг за розрахунковий місяць за
формою, наведеною у додатку 6 до цього договору, та сумою перших п’яти
платежів.
Якщо сумарна сплата замовником постачальнику прогнозної вартості
за розрахунковий місяць (сума перших п’яти платежів) перевищує вартість
послуги, що зазначена в акті приймання-передачі послуг, постачальник
здійснює повернення замовнику різниці до 15 (включно) числа місяця, що
настає за розрахунковим періодом.
8. Фактична вартість послуг у відповідному місяці розраховується
постачальником універсальних послуг відповідно до додатка 5 Положення
про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної
енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енергії на підставі фактичних даних.
9. До 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом,
постачальник універсальних послуг надсилає на електронні адреси
замовника інформацію за формами, наведеними у додатках 1—4 до цього
договору, в електронному вигляді з накладенням кваліфікаційного
електронного підпису з подальшим надсиланням на поштову адресу
одного примірника оригіналу.
10. Факт надання та отримання послуг підтверджується актом
приймання-передачі послуг.
Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, замовнику з накладенням кваліфікованого
електронного підпису уповноваженої особи акт приймання-передачі
послуг, складений на підставі фактичної вартості наданих послуг у
розрахунковому періоді.
Замовник розглядає акт приймання-передачі послуг та у разі
відсутності зауважень підписує його кваліфікованим електронним
підписом уповноваженої особи протягом двох робочих днів з дня
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отримання акта приймання-передачі послуг або надсилає постачальнику
обґрунтовану відмову в його підписанні із зазначенням причин відмови,
які повинні бути усунені.
Постачальник надсилає не пізніше 12 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, замовнику поштою або передає через
уповноваженого представника постачальника два примірники підписаних
із своєї сторони акта приймання-передачі послуг. Замовник протягом трьох
робочих днів після отримання оригіналів акта приймання-передачі послуг
підписує їх та повертає один оригінал на адресу постачальника.
Права та обов’язки сторін
11. Постачальник зобов’язаний:
1) надавати послуги;
2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про
припинення надання послуги;
3) здійснювати в повному обсязі повернення надлишково отриманих
коштів у порядку, визначеному пунктом 7 цього договору.
12. Постачальник має право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків;
3) запитувати інформацію, необхідну
зобов’язань, передбачених цим договором.

для

виконання

своїх

13. Замовник зобов’язаний:
1) отримувати послуги, які надає постачальник;
2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку,
визначеному пунктом 7 цього договору;
3) здійснювати оплату послуг на поточний рахунок постачальника;
4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії
ліцензії, реорганізацію чи ліквідацію;
5) повертати підписані та належним чином оформлені акти
приймання-передачі послуг у строки, визначені пунктом 10 цього
договору.
14. Замовник має право:
1) повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з
обґрунтуванням причин відмови в їх підписанні;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків.
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Відповідальність і порядок розв’язання спорів
15. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань за цим договором відповідно до
законодавства.
Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання
або подання завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій
документів, пояснень та іншої інформації, передбаченої умовами цього
договору.
16. У разі порушення замовником зобов’язань щодо строків оплати
наданих послуг він сплачує постачальнику послуг пеню в розмірі
0,1 відсотка розміру платежу, за яким допущено прострочення оплати (але
не більше подвійної облікової ставки Національного банку, що діє на день
розрахунку), за кожний день прострочення. Додатково на користь
постачальника послуг стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного
розміру платежу за прострочення понад 30 днів.
Замовник звільняється від відповідальності, передбаченої цим
пунктом договору, у разі несвоєчасної та/або неповної оплати
виробниками гарантованому покупцю наданих послуг відповідно до
пункту 8 Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників
ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.
17. У разі порушення постачальником зобов’язань згідно з пунктом 7
цього договору щодо строків повернення замовнику надлишково
отриманих коштів він сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка
розміру платежу (але не більше подвійної облікової ставки Національного
банку, що діє на день розрахунку), за яким допущено прострочення
оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь замовника
стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за
прострочення понад 30 днів.
18. Усі спори, пов’язані з цим договором, розв’язуються шляхом
переговорів між сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом
переговорів сторони мають право звернутися до НКРЕКП та/або до суду.
Обставини непереборної сили
19. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є
надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно
із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза
війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту,
включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами,
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація,
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військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові
заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів,
заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини,
викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.
20. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 17 цього
договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою
будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні
у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового
повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини
непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу
обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на
можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором
та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли
це можливо.
21. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 17 цього договору,
припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в
будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона
дізналася або повинна була дізнатися про припинення зазначених
обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У
зазначеному повідомленні повинні міститися інформація про час
припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає
свої зобов’язання за договором.
22. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються
Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
23. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього
договору в разі настання форс-мажорних обставин.
Антикорупційне застереження
24. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові
(посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління її
діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники,
члени колегіальних органів управління), не притягалися до
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не
були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також
зобов’язується у разі виникнення зазначених обставин негайно
повідомляти про це одна одній у письмовій формі.
25. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як
безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні
заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не
пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові
права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які
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інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-якими
відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки,
реалізацію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених
цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи
уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з
використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої сторони
та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.
26. У разі надходження до будь-якої сторони вимог чи пропозицій про
отримання
матеріальних/нематеріальних
заохочень,
зацікавлень,
стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав,
переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших
преференцій за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з
використанням наданих їм повноважень на користь контрагента така
сторона зобов’язана негайно повідомити іншій стороні про зазначені
факти.
27. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у
цьому договорі, така сторона зобов’язується відшкодувати іншій стороні
усі збитки, завдані внаслідок такого порушення.
Інші умови
28. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх
питань, що не обумовлені цим договором, сторони керуються
законодавством, зокрема Законом України “Про ринок електричної
енергії”.
29. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що
стосується обох сторін.
30. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом
трьох років після закінчення строку дії цього договору.
31. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають сторонам
передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін
зобов’язана зробити це відповідно до закону.
32. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору
з використанням електронного документообігу. З метою контролю
цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному
вигляді, а також підтвердження її авторства сторони забезпечують
використання електронного цифрового підпису.
Строк дії договору
33. Цей договір набирає чинності з ___________ та діє до
____________.
34. Зміна та розірвання цього договору в односторонньому порядку не
допускаються, якщо інше не передбачено законом.
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Зміна та розірвання цього договору виникає за домовленістю сторін
чи з інших підстав та у порядку, встановленому законодавством.
Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей договір,
повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні не пізніше ніж за
30 робочих днів до дати припинення дії договору.
35. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір
вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності таким
рішенням, якщо інший строк набрання чинності не встановлено за
рішенням суду.
Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Постачальник
Замовник
_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
___________/_____________________ ___________/_____________________
(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

“____” _____________ 20__ р.

“____” _____________ 20__ р.
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Додаток 1
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів
постачальником універсальних послуг
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
щодо погодинних фактичних обсягів електричної енергії, необхідних для
задоволення потреб побутових споживачів, за розрахунковий місяць
Погодинні фактичні обсяги електричної енергії,
необхідні для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий місяць
до договору від “___” ________ 202_ р. №______
Розрахунковий місяць __________
Торговельна зона __________
Усього за розрахунковий місяць, (МВт*год.) __________
Доба
розрахункового
місяця

Усього за добу,
МВт•год.

Година доби
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25

1
…
31
Усього за розрахунковий місяць, МВт•год.

У тому числі загальні обсяги споживання побутовими споживачами на території
провадження ліцензованої діяльності операторів системи розподілу, де постачальник
здійснює постачання електричної енергії побутовим споживачам за розрахунковий
місяць, становлять:
Порядковий
номер

Найменування оператора системи розподілу

Обсяг споживання побутовими
споживачами за розрахунковий
місяць, МВт•год.

Усього за розрахунковий місяць, МВт•год.

Листи-підтвердження фактичних загальних обсягів споживання побутовими
споживачами на території провадження ліцензованої діяльності оператора системи
розподілу, де постачальник здійснює постачання електричної енергії побутовим
споживачам за розрахунковий місяць, МВт•год. додаються, а саме:
Лист _____________________ №____ від ___ __________ 20 ___ р.; ...
(найменування оператора системи розподілу)

лист ______________________ №____ від ___ __________ 20 ___ р.
(найменування оператора системи розподілу)
__________________________________
(найменування постачальника)
__________________________________
(найменування посади)
_______________________ _________________________
(підпис)
(прізвище, ім’я, по батькові)
МП (за наявності)
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Додаток 2
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів постачальником
універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
ринкової вартості електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому місяці

________________________________________________________________________________________
(повна назва постачальника універсальних послуг, за споживачами якого здійснено розрахунок)
РОЗРАХУНОК
ринкової вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами (ВР)
за _______________________ 20___ року
(місяць)
до договору від “___” ________ 20 ___ р. №______
Найменування
операторів систем
розподілу/операторів
систем передачі

Обсяг електричної енергії, спожитої
населенням за розрахунковий місяць на
території операторів систем
розподілу/операторів систем передачі,
МВт·год

Ціна на універсальні послуги
для непобутових споживачів з
урахуванням відповідного
класу напруги (Цуп), гривень

1

2

3

…
…
Усього

_________________________________
(найменування посади керівника)

Головний бухгалтер

_______________________
(підпис)
МП (за наявності)
___________________________
(підпис)
МП (за наявності)

__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
__________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові виконавця, телефон, адреса електронної пошти, підпис)
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Додаток 3
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів постачальником
універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
вартості електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому періоді
______________________________________________________________________________________
(повна назва постачальника універсальних послуг, за споживачами якого виконано розрахунок)
РОЗРАХУНОК
вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у розрахунковому періоді (ВТ) *
за ____________________20___ року
(місяць)
до договору від “___” ________ 20 ___ р. № ______

Категорії споживачів (цінові групи)**

Обсяги електричної
енергії, спожитої iтою ціновою
групою побутових
споживачів у
розрахунковому
періоді, МВт∙год (із
заокругленням до
трьох знаків після
коми)

Встановлені ціни
на електричну
енергію для
побутових
споживачів у
розрахунковому
періоді, гривень
за МВт∙год

1

2

Вартість
електричної енергії,
спожитої i-тою
ціновою групою
побутових
споживачів у
розрахунковому
періоді, гривень за
МВт∙год (із
заокругленням до
двох знаків після
коми)
(графа 1 x графа 2),
грн
3

Усього
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії
побутовим споживачам, яке розраховується за цінами,
диференційованими за періодами часу, за розрахунковий
місяць, гривень
Вартість
електричної
енергії,
спожитої
побутовими
споживачами у розрахунковому періоду з урахуванням
компенсації втрат від постачання електроенергії за цінами,
диференційованими за періодами часу (В Т), гривень

________________
* У разі наявності побутових споживачів електричної енергії 1 класу напруги
розрахунок здійснюється для кожного класу окремо.
** Категорії споживачів можуть змінюватися відповідно до нормативно-правових
актів.
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Додаток 4
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів постачальником
універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів, що надається постачальниками універсальних
послуг гарантованому покупцю у розрахунковому періоді
Розрахунок
__________________________________________________
(повна назва постачальника)

вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів, що надається постачальниками універсальних
послуг гарантованому покупцю у розрахунковому періоді
за _________________ 20___ року
(місяць)

до договору від “___” ________ 20 __ р. №______
1.

Ринкова вартість електричної енергії, спожитої
побутовими споживачами (ВР) у розрахунковому періоді,
гривень

2.

Вартість електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому періоді (Вф), гривень

3.

Вартість послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається
постачальниками універсальних послуг гарантованому
покупцю у розрахунковому періоді, гривень

__________________________________
(найменування постачальника)

__________________________________
(найменування посади)

________________ __________________
(підпис)
МП (за наявності)

(прізвище, ім’я, по батькові)

22

Додаток 5
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів постачальником
універсальних послуг
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається постачальниками
універсальних послуг гарантованому покупцю у розрахунковому періоді
Розрахунок
__________________________________________________
(повна назва постачальника)

прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається постачальниками
універсальних послуг гарантованому покупцю у розрахунковому періоді
за ______________ 20___ року
(місяць)

до договору від “___” ________ 20___ р. № ______
1.

2.

Вартість послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається
постачальниками універсальних послуг гарантованому
покупцю за місяць, що передував попередньому
розрахунковому періоду, гривень
Прогнозна вартість послуги із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів, що
надається постачальниками універсальних послуг
гарантованому покупцю у розрахунковому періоді, гривень
сума першого платежу за розрахунковий місяць
сума другого платежу за розрахунковий місяць
сума третього платежу за розрахунковий місяць
сума четвертого платежу за розрахунковий місяць
сума п’ятого платежу за розрахунковий місяць

__________________________________
(найменування постачальника)

__________________________________
(найменування посади)

________________ __________________
(підпис)
МП (за наявності)

(прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 6
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів постачальником
універсальних послуг
АКТ № ____
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів до договору
від ___ ___________20 ___ р. № __________
м. ___________ “____” _____________ 20___ р.
________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)

(код згідно з ЄДРПОУ ____________) в особі ________________________
(найменування посади,

________________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі _________________________________________________
(далі — замовник), з однієї сторони, та ______________________________
________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — постачальника універсальних послуг)

(код згідно з ЄДРПОУ ______________) в особі _______________________
(найменування посади,

________________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі __________________________ (далі — постачальник), з
іншої сторони (далі — сторони), склали цей акт про нижченаведене.
1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів:
Послуга із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів
Період
з (дата)

по (дата)

вартість (без
урахування
податку на додану
вартість), гривень

податок на
додану
вартість,
гривень

загальна вартість
послуг (з
урахуванням
податку на додану
вартість), гривень

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість)
наданих послуг становить __________________ гривень _______ копійок.
(сума цифрами і словами)
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3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів у період, зазначений у пункті 1 цього акта.
4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих
послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових
споживачів.
Замовник

Постачальник

_____________________________

___________________________________

(найменування суб’єкта господарювання —
гарантованого покупця)

(найменування суб’єкта господарювання —
постачальника універсальних послуг)

_____________ _______________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ __________ 20 ___ р.

_____________

___________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

____ _________ 20 ___ р.”;
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5) доповнити Положення додатком 4 такого змісту:
“Додаток 4
до Положення
ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів гарантованим покупцем
м. Київ

“____” __________20___ р.

________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — гарантованого покупця)

в особі _________________________________________________________,
(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі _____________ (далі — постачальник), з однієї сторони,
і ______________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — виробника електричної енергії)

(далі — замовник) в особі _________________________________________
(найменування посади,

________________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі ______________, з іншої сторони (далі — сторони), з
метою
виконання
спеціальних
обов’язків
для
забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії на період з __ ___________ 20___ р. до __ _________ 20___ р. з
метою надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів торгової зони ________________________________
(найменування торгової зони)

уклали цей договір про нижченаведене.
Предмет договору
1. Постачальник зобов’язується надавати замовнику послуги із
забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів
(далі — послуги), а замовник зобов’язується отримувати надані
постачальником послуги та оплачувати їх вартість на умовах та в порядку,
визначеному цим договором та Положенням про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859.
2. Місце надання послуг — територія України.
3. Строк надання послуг — з ________ р. до ____________ року.
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Вартість послуг та порядок оплати
4. Загальна вартість послуг за цим договором визначається як сумарна
вартість послуг, які надаються постачальником кожного розрахункового
періоду протягом строку дії цього договору, крім того — податок на
додану вартість.
Розрахунковим періодом за цим договором є календарний місяць.
5. До 12 числа місяця, що передує розрахунковому періоду, замовник
надсилає на електронні адреси постачальника інформацію щодо
прогнозної граничної вартості послуги на розрахунковий місяць за
формою, наведеною у додатку 1 до цього договору, в електронному
вигляді з накладенням кваліфікаційного електронного підпису з
подальшим надсиланням на поштову адресу одного примірника оригіналу.
6. Постачальник на підставі отриманої від виробників зведеної
інформації розраховує прогнозну вартість послуги для кожного виробника
відповідно до додатка 6 до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії.
7. До 15 числа місяця, що передує розрахунковому періоду,
постачальник надсилає на електронні адреси замовника інформацію щодо
прогнозної вартості послуги та її розподілу за сумами платежів за формою,
наведеною у додатку 2 до цього договору, у загальному порядку оплати
або за формою, наведеною у додатку 3 до цього договору, в разі здійснення
замовником авансування постачальника.
8. До 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом,
замовник надсилає на електронні адреси постачальника інформацію щодо
фактичної граничної вартості послуги за розрахунковий місяць за формою,
наведеною у додатку 1 до цього договору, в електронному вигляді з
накладенням кваліфікаційного електронного підпису з подальшим
надсиланням на поштову адресу одного примірника оригіналу.
9. Постачальник на підставі отриманої від виробників зведеної
інформації розраховує фактичну вартість послуги для кожного виробника
відповідно до додатка 6 Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії.
10. Фактична вартість послуг у відповідному місяці розраховується
відповідно до додатка 6 до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
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енергії щомісяця до 11 числа місяця, наступного за розрахунковим
періодом.
11. Оплата постачальнику вартості послуг здійснюється замовником
шляхом перерахування на поточний рахунок постачальника таким чином:
1) загальний порядок:
перший платіж — за чотири банківські дні до розрахункового місяця,
що передує розрахунковому періоду, в обсязі 20 відсотків прогнозної
вартості послуг (з податком на додану вартість);
другий платіж — до 2 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі
20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);
третій платіж — до 8 (включно) числа розрахункового місяця в обсязі
20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану вартість);
четвертий платіж — до 14 (включно) числа розрахункового місяця в
обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану
вартість);
п’ятий платіж — до 20 (включно) числа розрахункового місяця в
обсязі 20 відсотків прогнозної вартості послуг (з податком на додану
вартість);
шостий платіж — до 14 (включно) числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом у розмірі, який визначається як різниця між
вартістю послуг (з податком на додану вартість) за розрахунковий місяць,
відповідно до акта приймання-передачі послуг за розрахунковий місяць за
формою, наведеною у додатку 4, та сумою перших п’ятьох платежів.
Якщо сумарна сплата замовником постачальнику прогнозної вартості
за розрахунковий місяць (сума перших п’яти платежів) перевищує вартість
послуги, що зазначена в акті приймання-передачі послуг, постачальник
здійснює повернення замовнику різниці до 16 (включно) числа місяця, що
настає за розрахунковим періодом;
2) у разі здійснення замовником авансування постачальнику — оплата
постачальнику вартості послуг згідно з цим договором, які надаються
протягом періоду з дати початку надання послуг та до 31 грудня
відповідного року, здійснюється замовником шляхом перерахування на
поточний рахунок постачальника попередньої оплати (авансового
платежу).
Кожного місяця, що настає за розрахунковим періодом, постачальник
та замовник зменшують попередню оплату (авансовий платіж) на суму,
визначену в акті приймання-передачі послуг за розрахунковий місяць.
Якщо станом на 31 грудня відповідного року сума попередньої оплати
(авансового платежу), яка здійснена замовником постачальнику,
перевищує вартість послуги, що зазначена в акті приймання-передачі за
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грудень, постачальник здійснює повернення замовнику коштів у сумі, яка
дорівнює різниці між сплаченою попередньою оплатою (авансовим
платежем) та вартістю послуг до 15 (включно) січня наступного року.
Якщо вартість наданих послуг перевищує суму попередньої оплати
(авансового платежу), замовник здійснює оплату наданих постачальником
послуг згідно з умовами, зазначеними в підпункті 1 пункту 11 цього
договору.
12. Факт надання та отримання послуг підтверджується актом
приймання-передачі послуг.
Постачальник надсилає не пізніше 11 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, замовнику з накладенням кваліфікованого
електронного підпису уповноваженої особи акт приймання-передачі
послуг, складений на підставі фактичних даних та розрахунку відповідно
до пунктів 8 і 9 цього договору.
Замовник зобов’язаний підписати акт приймання-передачі послуг
кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи протягом
двох робочих днів з дня отримання акта.
Постачальник надсилає не пізніше 12 числа місяця, що настає за
розрахунковим періодом, замовнику поштою або передає через
уповноваженого представника постачальника два примірники підписаних
із своєї сторони акта приймання-передачі послуг. Замовник протягом трьох
робочих днів після отримання оригіналів акта підписує їх та повертає один
оригінал на адресу постачальника.
Права та обов’язки сторін
13. Постачальник зобов’язаний:
1) надавати послуги;
2) повідомляти замовнику про зміни реквізитів, а також про
припинення надання послуги;
3) здійснювати в повному обсязі повернення надлишково отриманих
коштів у порядку, визначеному пунктом 11 цього договору.
14. Постачальник має право:
1) отримувати своєчасно та у повному обсязі оплату вартості послуг;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків;
3) запитувати інформацію, необхідну
зобов’язань, передбачених цим договором.

для

15. Замовник зобов’язаний:
1) отримувати послуги, які надає постачальник;

виконання

своїх
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2) здійснювати в повному обсязі оплату послуг у порядку,
визначеному пунктом 11 цього договору;
3) здійснювати оплату послуг на поточний рахунок постачальника;
4) повідомляти постачальнику про зміни реквізитів, припинення дії
ліцензії, реорганізацію чи ліквідацію;
5) повертати підписаними та належним чином оформленими акти
приймання-передачі послуг у строки, визначені пунктом 8 цього договору.
16. Замовник має право:
1) повернути непідписаними акти приймання-передачі послуг з
обґрунтуванням причин відмови в їх підписанні;
2) вимагати перегляду проведених розрахунків.
Відповідальність і порядок розв’язання спорів
17. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне
виконання своїх зобов’язань за цим договором відповідно до
законодавства.
Сторони несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання
або подання завідомо недостовірної інформації, а також неподання копій
документів, пояснень та іншої інформації, передбаченої умовами цього
договору.
18. У разі порушення замовником зобов’язань щодо строків оплати
наданих послуг він сплачує постачальнику пеню в обсягах та в порядку,
передбаченому законодавством.
19. У разі порушення постачальником зобов’язань згідно з пунктом 11
цього договору щодо строків повернення замовнику надлишково
отриманих коштів він сплачує замовнику пеню в розмірі 0,1 відсотка
розміру платежу (але не більше подвійної облікової ставки Національного
банку, що діє на день розрахунку), за яким допущено прострочення
оплати, за кожний день прострочення. Додатково на користь замовника
стягується штраф у розмірі 7 відсотків зазначеного розміру платежу за
прострочення понад 30 днів.
20. Усі спори, пов’язані з цим договором, розв’язуються шляхом
переговорів між сторонами. У разі неможливості досягнення згоди шляхом
переговорів сторони мають право звернутися до Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, та/або до суду.
Обставини непереборної сили
21. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є
надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору, обов’язків згідно

30

із законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а саме: загроза
війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту,
включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами,
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація,
військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові
заворушення, введення комендантської години, аварія, протиправні дії
третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів,
заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також обставини,
викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.
22. У разі виникнення обставин, зазначених у пункті 21 цього
договору, сторона, яка зазнала їх впливу, повинна негайно за допомогою
будь-яких доступних засобів повідомити про такі обставини іншій стороні
у максимально стислий строк шляхом надіслання письмового
повідомлення про настання таких обставин. Повідомлення про обставини
непереборної сили повинне містити вичерпну інформацію про природу
обставин непереборної сили, час їх настання та оцінку їх впливу на
можливість сторони виконувати свої зобов’язання згідно з цим договором
та на порядок виконання зобов’язань згідно з цим договором у разі, коли
це можливо.
23. У разі коли дія обставин, зазначених у пункті 21 цього договору,
припиняється, сторона, яка зазнала їх впливу, зобов’язана негайно, але в
будь-якому випадку в строк не пізніше 24 годин з моменту, коли сторона
дізналася або повинна була дізнатися про припинення зазначених
обставин, письмово повідомити іншій стороні про їх припинення. У
зазначеному повідомленні повинні міститися інформація про час
припинення дії таких обставин та строк, протягом якого сторона виконає
свої зобов’язання за договором.
24. Наявність і строк дії обставин непереборної сили підтверджуються
Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею
регіональними торгово-промисловими палатами.
25. Сторони не несуть відповідальності за невиконання умов цього
договору в разі настання обставин непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
Антикорупційне застереження
26. Кожна сторона гарантує, що її керівник та інші службові
(посадові) особи, які здійснюють повноваження щодо управління її
діяльністю (заступники керівника, головний бухгалтер та його заступники,
члени колегіальних органів управління), не притягалися до
відповідальності за вчинення корупційного правопорушення та/або не
були засуджені за злочин, вчинений з корисливих мотивів, а також
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зобов’язується у разі виникнення зазначених
повідомляти про це одна одній у письмовій формі.

обставин

негайно

27. Сторони гарантують та зобов’язуються не здійснювати (як
безпосередньо, так і через третіх осіб) будь-які матеріальні/нематеріальні
заохочення, зацікавлення, стимулювання, пропозиції, тобто не
пропонувати, не обіцяти, не надавати грошову винагороду, майно, майнові
права, переваги, пільги, послуги, знижки, нематеріальні активи та будь-які
інші преференції працівникам сторін та особам, які пов’язані будь-якими
відносинами із сторонами, що є відповідальними за умови поставки,
реалізацію, оплату товару та виконання інших зобов’язань, передбачених
цим договором, включаючи їх родичів та інших подібних чи
уповноважених осіб, за вчинення ними дій чи бездіяльності з
використанням наданих їм повноважень в інтересах будь-якої сторони
та/або в інтересах третіх осіб і всупереч інтересам сторін.
28. У разі надходження до будь-якої сторони вимог чи пропозицій про
отримання
матеріальних/нематеріальних
заохочень,
зацікавлень,
стимулювань у формі грошової винагороди, майна, майнових прав,
переваг, пільг, послуг, знижок, нематеріальних активів та будь-яких інших
преференцій за вчинення ними певних дій чи бездіяльності з
використанням наданих їм повноважень на користь контрагента така
сторона зобов’язана негайно повідомити іншій стороні про зазначені
факти.
29. У разі порушення стороною запевнень та гарантій, зазначених у
цьому договорі, така сторона зобов’язується відшкодувати іншій стороні
усі збитки, завдані внаслідок такого порушення.
Інші умови
30. Під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх
питань, що не обумовлені цим договором, сторони керуються
законодавством, зокрема Законом України “Про ринок електричної
енергії”.
31. Сторони погоджуються зберігати конфіденційну інформацію, що
стосується обох сторін.
32. Конфіденційні зобов’язання залишаються чинними протягом
трьох років після закінчення строку дії цього договору.
33. Конфіденційні зобов’язання не перешкоджають сторонам
передавати або розкривати конфіденційну інформацію, якщо одна із сторін
зобов’язана зробити це відповідно до закону.
34. Сторони здійснюють обмін інформацією в рамках цього договору
з використанням електронного документообігу. З метою контролю
цілісності і достовірності інформації, яка передається в електронному
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вигляді, а також підтвердження її авторства сторони забезпечують
використання електронного цифрового підпису.
Строк дії договору та зміни до нього
35. Цей договір набирає чинності з ______та діє до ____________.
36. Зміна та розірвання цього договору в односторонньому порядку не
допускаються, якщо інше не передбачено законом.
Зміна та розірвання цього договору виникає за домовленістю сторін
чи з інших підстав та у порядку, встановленому законодавством.
Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати цей договір,
повинна надіслати пропозиції про це іншій стороні не пізніше ніж за
30 робочих днів до дати припинення дії договору.
37. Якщо судовим рішенням договір змінено або розірвано, договір
вважається зміненим або розірваним з дня набрання чинності таким
рішенням, якщо інший строк набрання чинності не встановлено за
рішенням суду.
Місцезнаходження та банківські реквізити сторін
Постачальник

Замовник

_________________________________ _________________________________
_________________________________ _________________________________
___________/_____________________

___________/_____________________

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

(підпис, прізвище, ім’я та по батькові)

“____” _____________ 20__ р.

“____” _____________ 20__ р.
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Додаток 1
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ
щодо (прогнозної /фактичної) граничної вартості послуги, що
придбавається виробником електричної енергії у розрахунковому
періоді
РОЗРАХУНОК
__________________________________________________
(повна назва виробника)

за ______________ 20 __ року
(місяць)

до договору від “___” ________ 20___ р. №______
Порядковий
номер

Показник

Номер
рядка

1.

Максимальна база нарахування спеціальних обов’язків
виробника, що визначається як сальдований обсяг відпуску
електричної енергії виробником електричної енергії за
розрахунковий період, МВт*год

01

2.

Фактична середньозважена ціна електричної енергії
виробника, що визначається як вартість електричної енергії,
проданої її виробником за двосторонніми договорами, на
ринку “на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку,
розділена на загальний обсяг продажу електричної енергії
виробником електричної енергії за двосторонніми
договорами на ринку “на добу наперед”,
внутрішньодобовому ринку у розрахунковому періоді,
гривень

02

3.

Мінімальна ціна відпуску виробника електричної енергії, що
визначається як середньозважена фактична ціна продажу
електричної енергії державного підприємства
“Енергоринок” у першому півріччі 2019 р. з урахуванням
індексу цін виробників, гривень

03

4.

Ваговий коефіцієнт, що визначає обсяг коштів, який
розподіляються виробником на компенсацію послуги

04

5.

Гранична вартість послуги, що придбавається виробником
електричної енергії, на якого покладено спеціальні
обов’язки

__________________________________
(найменування замовника)

__________________________________
(найменування посади)

________________ _____________________
(підпис)
МП (за наявності)

(прізвище, ім’я, по батькові)

05 = 01
х (02 –
03) х 04

Значення
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Додаток 2
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем
виробнику електричної енергії у розрахунковому періоді
РОЗРАХУНОК
__________________________________________________
(повна назва постачальника)

прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем
виробнику електричної енергії у розрахунковому періоді
за _______________ 20___ року
(місяць)

до договору від “___” ________ 20___ р. №______
1.

Прогнозна вартість послуги із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів, що
надається гарантованим покупцем виробнику електричної
енергії у розрахунковому періоді, гривень
сума першого платежу за розрахунковий місяць
сума другого платежу за розрахунковий місяць
сума третього платежу за розрахунковий місяць
сума четвертого платежу за розрахунковий місяць
сума п’ятого платежу за розрахунковий місяць

__________________________________
(найменування постачальника)

__________________________________
(найменування посади)

________________ ____________________
(підпис)
МП (за наявності)

(прізвище, ім’я, по батькові)
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Додаток 3
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів гарантованим покупцем
ФОРМА РОЗРАХУНКУ
прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем
виробнику електричної енергії у розрахунковому періоді
РОЗРАХУНОК
__________________________________________________
(повна назва постачальника)

прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем
виробнику електричної енергії у розрахунковому періоді
за _______________ 20___ року
(місяць)

до договору від “___” ________ 20___ р. №______
Прогнозний
залишок
авансового
платежу на
початок
розрахункового
місяця, гривень
1.

А. Прогнозний залишок
авансового платежу на початок
розрахункового місяця, гривень
Б. Сума платежів усього
сума першого платежу за
розрахунковий місяць
сума другого платежу за
розрахунковий місяць
сума третього платежу за
розрахунковий місяць
сума четвертого платежу за
розрахунковий місяць
сума п’ятого платежу за
розрахунковий місяць

__________________________________
(найменування постачальника)

__________________________________
(найменування посади)

________________ ___________________
(підпис)
МП (за наявності)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Прогнозна
вартість
послуги,
гривень

Прогнозний
залишок
авансового
платежу після
здійснення
відповідного
платежу,
гривень

Підлягає до
сплати,
гривень
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Додаток 4
до Примірного договору про надання
послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових
споживачів гарантованим покупцем
АКТ № ____
приймання-передачі послуг із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів до договору
від ___ ___________ 20 ___ р. № __________
м. ___________

“____” _____________ 20___ р.

________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — виробник електричної енергії

(код згідно з ЄДРПОУ ____________) в особі ________________________
(найменування посади,

________________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі ________________________________________________
(далі — замовник), з однієї сторони, та ______________________________
________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання — гарантований покупець)

(код згідно з ЄДРПОУ ______________) в особі _______________________
(найменування посади,

_______________________________________________________________,
прізвище, ім’я та по батькові уповноваженої особи)

що діє на підставі __________________________ (далі — постачальник), з
іншої сторони (далі — сторони), склали цей акт про нижченаведене.
1. Постачальник передав, а замовник отримав послуги із забезпечення
доступності електричної енергії для побутових споживачів:
Послуга із забезпечення доступності
електричної енергії для побутових споживачів
період
з (дата)

по (дата)

вартість (без
урахування
податку на додану
вартість), гривень

податок на
додану
вартість,
гривень

загальна вартість
послуг (з
урахуванням
податку на додану
вартість), гривень

2. Загальна вартість (з урахуванням податку на додану вартість)
наданих послуг становить ___________________ гривень _______ копійок.
(сума цифрами і словами)
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3. Підписанням цього акта сторони підтверджують факт належного
надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для
побутових споживачів у період, зазначений у пункті 1 цього акта.
4. Замовник не має претензій до постачальника стосовно наданих
послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових
споживачів.
Замовник

Постачальник

_____________________________

___________________________________

(найменування суб’єкта господарювання —
виробника електричної енергії)

(найменування суб’єкта господарювання —
гарантованого покупця)

_____________ _______________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ ____________ 20 ___ р.

_____________

___________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

___ ______________ 20 ___ р.”;

6) доповнити Положення додатками 5 і 6 такого змісту:
“Додаток 5
до Положення
МЕТОДИКА
розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надаються постачальниками
універсальних послуг гарантованому покупцю
1. Розрахунок вартості послуг здійснюється щомісяця до 11 числа
місяця, що настає за розрахунковим періодом, за формулою:
ВПП = Вр – Вф,
де Вр — ринкова вартість електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому місяці, гривень;
Вф — вартість електричної енергії, спожитої побутовими споживачами
у розрахунковому періоді за фіксованими цінами, встановленими
Положенням про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у
процесі функціонування ринку електричної енергії, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483.
2. Ринкова вартість електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому місяці, розраховується за формулою:
Вр =

,
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де
— фактичний обсяг споживання електричної енергії побутовими
споживачами, що приєднані до мереж i-го оператора системи розподілу,
оператора системи передачі, МВт·год;
— ціна на універсальні послуги для непобутових споживачів, що
приєднані до мереж i-го оператора системи розподілу, оператора системи
передачі на розрахунковий місяць, розрахована відповідно до Порядку
формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою
НКРЕКП від 5 жовтня 2018 р. № 1177, гривень за МВт·год.
3. Фактичний погодинний обсяг споживання електричної енергії
побутовими споживачами ( ) повинен відповідати розрахункам обсягів
споживання побутовими споживачами, здійсненим постачальником
універсальної послуги за кожним оператором системи розподілу на
підставі профілю споживання електричної енергії споживачам групи “б”
такого оператора системи розподілу, яка визначена в Тимчасовому
порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на оптовому ринку
електричної енергії електропостачальниками та операторами системи
розподілу на перехідний період до дати початку дії нового ринку
електричної енергії, затвердженому постановою НКРЕКП від 28 грудня
2018 р. № 2118.
4. Фактична вартість електричної енергії, спожитої побутовими
споживачами у розрахунковому періоді, розраховується постачальником
універсальної послуги на підставі підтверджених операторами системи
розподілу електричної енергії та оператором системи передачі електричної
енергії фактичних даних щодо споживання електричної енергії
побутовими споживачами у розрахунковому періоді та фіксованих цін, що
визначені у додатку 2 до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії.
5. Постачальники універсальних послуг за 15 діб до початку
розрахункового місяця надають гарантованому покупцю прогнозні обсяги
споживання електричної енергії побутовими споживачами за кожним
оператором систем розподілу та оператором системи передачі, на території
ліцензійної діяльності якого вони здійснюють постачання, за формулою,
наведеною у пункті 7 цієї методики.
6. Оператори систем розподілу та оператор системи передачі надають
гарантованому покупцю добові погодинні графіки відпуску електричної
енергії постачальникам універсальних послуг, яким вони надають послугу
з розподілу електричної енергії, за площадкою вимірювання групи “б” до
закінчення доби, що настає після доби постачання електричної енергії.

39

7. Прогнозна вартість послуг розраховується до 15 числа місяця,
попереднього до розрахункового періоду, за формулою:
=
де
— споживання
універсальних послуг за
розрахунковому періоду;

,
побутових споживачів постачальників
місяць минулого року, аналогічний

Цф — фіксовані ціни на електричну енергію для побутових
споживачів, відповідно до додатка 3 Положення про покладання
спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування
ринку електричної енергії.
8. Розрахунок надається гарантованому покупцю електричної енергії
щомісяця до 10 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом
відповідно до наведеної форми
РОЗРАХУНОК*
вартості електричної енергії, спожитої побутовими споживачами у
розрахунковому періоді, за (місяць) 20__ року

Категорії споживачів

Усього
Сума компенсації втрат від постачання
електроенергії побутовим споживачам,
яка розраховується за цінами,
диференційованими за періодами часу,
за розрахунковий місяць, гривень
Вартість електричної енергії, спожитої
побутовими споживачами у
розрахунковому періоді з урахуванням
компенсації втрат від постачання
електроенергії за цінами,
диференційованими за періодами часу,
гривень

Обсяги
електричної
енергії,
спожитої i-тою
ціновою
групою
побутових
споживачів у
розрахунковому
періоді,
МВт∙год (із
заокругленням
до трьох знаків
після коми)

Встановлені
ціни на
електричну
енергію для
побутових
споживачів у
розрахунковому
періоді, гривень
за МВт∙год

Вартість електричної
енергії, спожитої i-тою
ціновою групою
побутових споживачів у
розрахунковому періоді,
гривень/МВт∙год (із
заокругленням до двох
знаків після коми)
(графа 1 x графа 2),
гривень
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Додаток 6
до Положення
МЕТОДИКА
розрахунку вартості послуги із забезпечення доступності електричної
енергії для побутових споживачів, що надається гарантованим покупцем
виробнику електричної енергії
1. Гранична вартість послуги, що придбавається кожним виробником
електричної енергії, на якого покладено спеціальні обов’язки,
розраховується гарантованим покупцем з урахуванням максимальної бази
нарахування спеціальних обов’язків виробника електричної енергії,
наведених у додатку 1 до Положення про покладення спеціальних
обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної
енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
5 червня 2019 р. № 483, за формулою:
,
де
— максимальна база нарахування спеціальних обов’язків i-го
виробника, що визначається як сальдований обсяг відпуску електричної
енергії виробником електричної енергії за місяць;
— фактична середньозважена ціна електричної енергії
виробника, що визначається як вартість електричної енергії, проданої
виробником електричної енергії за двосторонніми договорами, на ринку
“на добу наперед” та внутрішньодобовому ринку, розділена на загальний
обсяг продажу електричної енергії виробником електричної енергії за
двосторонніми
договорами,
на
ринку
“на
добу
наперед”,
внутрішньодобовому ринку за розрахунковий період (календарний місяць);
— мінімальна ціна відпуску виробника електричної енергії, що
визначається як середньозважена фактична ціна продажу електричної
енергії державного підприємства “Енергоринок” у першому півріччі
2019 р. з урахуванням індексу цін виробників;
A — розмір акцизного податку на електричну енергію, відсотків;
K — ваговий коефіцієнт, що визначає обсяг коштів, який
розподіляються виробником на компенсацію послуги. Для виробника
державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” K дорівнює 0,95, для
виробника ПрАТ “Укргідроенерго” K дорівнює 0,6.
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2. Вартість послуги для кожного виробника на розрахунковий місяць
розраховується за формулою:

де n — кількість виробників згідно з додатком 1 до зазначеного у пункті 1
цієї методики Положення;
m — кількість постачальників універсальних послуг;
ВВП — вартість послуги, що надається постачальником універсальних
послуг гарантованому покупцю.
3. Якщо сума вартостей послуг всіх постачальників універсальних
послуг перевищує суму граничних вартостей послуг виробників, тобто
>
, гарантований покупець збільшує фактичну вартість
послуги виробникам на суму, що дорівнює різниці між
,
пропорційно сумарній вартості продажу електричної енергії виробником за
двосторонніми
договорами,
на
ринку
“на
добу
наперед”,
внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку у відповідному місяці.
4. Виробники за 15 діб до початку розрахункового місяця надають
гарантованому покупцю прогнозний місячний обсяг відпуску електричної
енергії на електростанціях виробника, що затверджений у прогнозному
балансі об’єднаної енергетичної системи України на відповідний місяць.
5. Прогнозна вартість послуги, що надається гарантованим покупцем
виробникам електричної енергії, визначається відповідно до прогнозних
обсягів та цін за принципом, що передбачений пунктами 1 і 2 цієї
методики.”.
_____________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 серпня 2021 р. № 859
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2021 р. № 439
“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня
2019 р. № 483” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 37, ст. 2229).
2. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 518
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 44, ст. 2687).
3. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 659
(Офіційний вісник України, 2021 р., № 53, ст. 3278).
4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 р. № 767.
_____________________

