
Порядок приєднання споживачів до умов договору про постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг. 

 

Універсальна послуга - постачання електричної енергії побутовим та малим 

непобутовим споживачам, що гарантує їхні права бути забезпеченими 

електричною енергією визначеної якості на умовах, визначених відповідно до 

Закону України «Про ринок електричної енергії». Поряд з тим, в редакції 

проекту змін до Закону  тимчасово на період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 

2020 року включно універсальні послуги, окрім побутових та малих 

непобутових споживачів (споживач, який купує електричну енергію для 

власного споживання, що не є побутовим споживачем, та електроустановки 

якого приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 50 кВт), 

надаються постачальником таких послуг також колективним побутовим 

споживачам (юридична особа, яка створена шляхом об’єднання фізичних осіб - 

побутових споживачів та розраховується за електричну енергію за загальним 

розрахунковим засобом обліку в обсягах електричної енергії, спожитої для 

забезпечення власних побутових потреб фізичних осіб, що не включають 

професійну та/або господарську діяльність),бюджетним установам незалежно 

від розміру договірної потужності та іншим споживачам, електроустановки 

яких приєднані до електричних мереж з договірною потужністю до 150 кВт. 

В зазначений період на зазначених споживачів поширюються всі права та 

обов’язки, передбачені Законом України «Про ринок електричної енергії»  щодо 

отримання універсальних послуг, передбачених статтею 63 цього Закону»  

 

 У відповідності до вимог п.3.2 та 3.3 Постанови НКРЕКП від 14.03.2018р. 

 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» 

 (надалі ПРРЕЕ) постачальник універсальних послуг здійснює постачання 

електричної енергії на підставі договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг, який розробляється  на основі Типового 

договору про постачання електричної енергії постачальником  універсальних 

послуг (додаток 6 до  ПРРЕЕ) який є публічним договором  та укладається в  

установленому ПРРЕЕ порядку. Фактом приєднання споживача до умов 

договору постачання універсальних послуг (акцептування договору) є вчинення 

споживачем будь-яких дій, які засвідчують його бажання укласти договір, 

зокрема, надання підписаної заяви-приєднання, сплата рахунка постачальника 

універсальної послуги та/або факт споживання електричної енергії.  

 На виконання вищенаведених вимог законодавства у перехідний період  

приєднання  споживачів до умов договору про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг буде здійснюватись ТОВ “Херсонська 

обласна ЕК” шляхом виставлення рахунків на оплату за електроенергію. Оплата 

споживачем рахунку буде вважатись фактом приєднання. 

  При цьому згідно п. 13 Прикінцевих та перехідних положень Закону 

України “Про ринок електричної енергії” передача постачальнику 

універсальних послуг персональних даних споживачів під час здійснення 

заходів з відокремлення оператора системи розподілу не потребує отримання 



згоди та повідомлення таких споживачів про передачу персональних даних і 

вважається такою, що здійснена в загальносуспільних інтересах з метою 

забезпечення постачання електричної енергії споживачам. 

 

Новий споживач постачальника універсальних послуг для  приєднання до умов 

Договору разом із заявою-приєднанням (яка є додатком № 1 до Договору) на 

умовах обраної комерційної пропозиції (яка є додатком № 3) надає наступні 

документи: 

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, 

роздрукований з Інтернету, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера 

або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від 

прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні 

органи державної влади і мають відмітку у паспорті); 

2) копію документа, яким визначено право власності чи користування 

(оренда, позичка, управління тощо) на об’єкт (приміщення), або копію 

документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну 

ділянку (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об’єкта); 

3) копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних 

робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору 

споживача на постачання електричної енергії на будівельні майданчики, якщо 

наявність такого дозволу є обов’язковою або зазначені документи 

вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених 

законодавством випадках - копію декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих 

електроустановок). 

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з 

операторам системи на послуги розподілу (передачі) електричної енергії 

(паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код, 

(заяву про приєднання до мереж ОСР з відміткою про отримання або 

відміткою про відправлення оформленою належним чином). 

5) Письмову згоду всіх співвласників (користувачів) у разі якщо об’єкт 

споживача перебуває у власності (користуванні) кількох осіб. 



6) Споживачі (крім побутових) надають інформацію щодо очікуваних 

обсягів споживання з помісячним розподілом (у довільній формі).  

За необхідності, постачальник універсальної послуги має право запросити та 

отримати від оператора системи додаткові документи стосовно нового             

споживача.  

Договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом 

приватним домогосподарством є додатком до договору про постачання 

електричної енергії із постачальником універсальних послуг.  

 
• Договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг 

• Додаток № 1 Заява приєднання   

• Додаток № 2 Договір купівлі- продажу (для приватних домогосподарств “за зеленим 

тарифом 


