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ЗАВТЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 жовтня 2022 р. № 1206 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 483  

1. У пункті 2 постанови цифри і слова “31 жовтня 2022 року” замінити 

цифрами і словами “31 березня 2023 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) абзац п’ятий пункту 5 після слова “придбання” доповнити словами 

і цифрами “до 30 листопада 2022 р.”, а слова “стандартних продуктів 

BASE_Q або BASE_Y” замінити  словами “стандартного продукту 

BASE_М”; 

2) у підпункті 2 пункту 8 слова “та операторів систем розподілу, на 

території яких здійснюється постачання електричної енергії населенню,” 

виключити; 

3) пункт 9 доповнити абзацами такого змісту:  

“У разі коли під час розрахунку фактичної вартості послуги 

постачальників універсальних послуг, що надається постачальником 

універсальної послуги гарантованому покупцю, постачальник 

універсальних послуг до 12 (включно) числа місяця, що настає за 

розрахунковим, не отримав від операторів системи розподілу та/або 

оператора системи передачі, на території яких провадить ліцензовану 

діяльність з постачання електричної енергії побутовим споживачам,  

лист-підтвердження фактичних обсягів електричної енергії, необхідних 

для задоволення потреб побутових споживачів за розрахунковий місяць, 

постачальник універсальних послуг вважає такі обсяги рівними нулю. 

Якщо за розрахунковий місяць загальний фактичний обсяг 

електричної енергії, необхідний для задоволення потреб побутових 

споживачів, операторів системи розподілу/оператора системи передачі, на 

території яких постачальник універсальних послуг провадить ліцензовану 

діяльність з постачання електричної енергії побутовим споживачам, є 

рівним нулю, постачальник універсальних послуг до  

15 (включно) числа місяця, що настає за розрахунковим, здійснює 

повернення коштів, які отримано від гарантованого покупця в рахунок 

оплати прогнозної вартості послуги постачальників універсальних послуг, 
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що надається постачальником універсальних послуг гарантованому 

покупцю. 

Після отримання постачальником універсальних послуг від оператора 

системи розподілу та/або оператора системи передачі, на території яких 

постачальник універсальних послуг провадить ліцензовану діяльність з 

постачання електричної енергії побутовим споживачам, листа-

підтвердження фактичних обсягів електричної енергії, необхідних для 

задоволення потреб побутових споживачів, постачальник універсальних 

послуг здійснює протягом трьох робочих днів перерахунок фактичної 

вартості послуги постачальників універсальних послуг, що надається 

постачальником універсальної послуги гарантованому покупцю, за такий 

розрахунковий період та надає гарантованому покупцю оновлений 

розрахунок одночасно з актом коригування до акта приймання-передачі 

послуг постачальників універсальних послуг, що надаються 

постачальником універсальних послуг.  

Після підписання акта коригування з постачальником універсальних 

послуг, гарантованим покупцем та виробниками електричної енергії, яким 

гарантований покупець надає послугу гарантованого покупця, протягом 

п’яти робочих днів здійснюється перерахунок фактичної вартості послуги 

гарантованого покупця, що надається гарантованим покупцем, за 

відповідний розрахунковий період та оформляється акт коригування до 

акта приймання-передачі послуг, що надається гарантованим покупцем.  

Протягом п’яти робочих днів з дати підписання актів коригування з 

виробниками гарантований покупець та виробники здійснюють 

повернення та/або доплату коштів за послугу відповідного розрахункового 

періоду з урахуванням розміру послуги гарантованого покупця, зазначеної 

в актах коригування. 

Постачальники універсальних послуг під час розрахунку прогнозної 

вартості послуги постачальників універсальних послуг не враховують 

обсяги споживання електричної енергії, необхідні для задоволення потреб 

побутових споживачів на території операторів системи 

розподілу/оператора системи передачі, якими не надано листи-

підтвердження фактичних обсягів споживання електричної енергії 

побутовими споживачами за попередні розрахункові періоди.”; 

4) у пункті 13 слово “зобов’язані” замінити словами і цифрами “до 

30 листопада 2022 р. можуть”, а слова “стандартних продуктів BASE_Q 

або BASE_Y” — словами “стандартного продукту BASE_М”; 

5) у додатку 3 до Положення: 

у пункті 1 цифри і слова “31 жовтня 2022 р.” замінити цифрами і 

словами “31 березня 2023 р.”; 
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підпункт 2 пункту 2 викласти в такій редакції: 

“2) у багатоквартирних житлових будинках (у тому числі 

гуртожитках) на технічні цілі (аварійне та евакуаційне освітлення, роботу 

індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів, замково-

переговорних пристроїв, протипожежних систем, систем вентиляції, 

димовидалення та кондиціонування, систем сигналізації, авіаційних 

маяків, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на 

праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків;”; 

6) пункт 6 додатку  6 до Положення викласти в такій редакції: 

“6. Фактична вартість послуги у розрахунковому місяці, що надається 

гарантованим покупцем виробникам електричної енергії, зменшується на 

фактичну вартість послуг із забезпечення безпеки постачання електричної 

енергії, які надаються у відповідному розрахунковому місяці учасниками 

ринку електричної енергії, що здійснюють операції з експорту електричної 

енергії, гарантованому покупцю на виконання Положення про покладення 

спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії, що 

здійснюють операції з експорту електричної енергії, для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 

енергії протягом дії воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 7 липня 2022 р. № 775 (Офіційний вісник України, 

2022 р., № 56, ст. 3324).”. 

_____________________ 
 


