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1.1.2. Постачання за договором постачання електричної енергії постачальником
універсальних послуг (ПУП)
Постачальник універсальної послуги – визначений відповідно до Закону електропостачальник,
який виконує зобов'язання щодо надання універсальної послуги 3. Упродовж трьох років з 01 січня
2019 року функції постачальників універсальних послуг на закріплених територіях (області та місто
Київ) виконують 25 електропостачальників, створених у результаті здійснення заходів з відокремлення
ОСР відповідно до вимог пункту 13 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону.
Постачальник універсальних послуг здійснює постачання електричної енергії на підставі договору
про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, який розробляється ПУП на
основі Типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг,
форма якого затверджена НКРЕКП у складі ПРРЕЕ. Особливістю цього типу договору є те, що сторони
не можуть відступати від його змісту, але мають право конкретизувати його умови, які не суперечать
законодавству. Це в першу чергу стосується питання визначення ціни на послуги постачальника
універсальної послуги, оскільки ціни (тарифи) на універсальні послуги кожного ПУП до 31 грудня
2021 року встановлюються Регулятором у відповідності до вимог Закону.
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Рис. 1.5. Кількість укладених договорів про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, од.

На кінець ІІ кварталу 2020 року загальна кількість укладених договорів про постачання
електричної енергії постачальниками універсальних послуг становила 17 440 368 (рис. 1.5). Найбільша
кількість укладених договорів у компаній: ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» – 8,7 % від загальної
кількості укладених договорів; ПрАТ «Харківенергозбут» – 7,3 %; ТОВ «Київські енергетичні
послуги» – 6,9 %; ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 5,9 %; ТОВ «Київська обласна
енергопостачальна компанія» – 5,9 %.

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, на всій
території України.
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Рис. 1.6. Загальний обсяг споживання електричної енергії у ПУП, тис. МВт∙год

Загальний обсяг споживання електричної енергії споживачами постачальників універсальних
послуг протягом ІІ кварталу 2020 року становив 11 110 тис. МВт∙год на загальну суму 16,3 млрд грн
(без ПДВ) (рис. 1.6). Найбільшу кількість електричної енергії спожили споживачі таких постачальників
універсальних послуг: ТОВ «Київські енергетичні послуги» – 9,7 % від загального обсягу споживання;
ТОВ «Дніпровські енергетичні послуги» – 9,4 %; ТОВ «Київська обласна енергопостачальна компанія»
– 8,4 %; ТОВ «Одеська обласна енергопостачальна компанія» – 8,1 %; ПрАТ «Харківенергозбут» –
6,9 %.
Обсяг споживання електричної енергії побутовими споживачами становив 8 777 тис. МВт∙год
або 79 % від загального обсягу споживання ПУП протягом ІІ кварталу 2020 року, частка споживання
індивідуальними споживачами становила 92 % та колективними споживачами – 8 % від обсягу
споживання побутовими споживачами. Обсяг споживання електричної енергії непобутовими
споживачами становив 2 332 тис. МВт∙год або 21 % від загального обсягу споживання споживачами
ПУП протягом ІІ кварталу 2020 року, частка споживання малими непобутовими споживачами становила
39 %, бюджетними установами – 29 % та іншими споживачами з договірною потужністю до 150 кВт –
32 % від обсягу споживання непобутовими споживачами.
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Рис. 1.7. Заборгованість споживачів ПУП за надану послугу

Заборгованість споживачів перед ПУП за
надану в другому кварталі 2020 року універсальну
послугу становила 7,67 млрд грн або 55 % від
нарахованої суми за спожитий у ІІ кварталі 2020
року обсяг електричної енергії. Сума боргу
індивідуальних побутових споживачів становила
6,21 млрд грн, сума боргу колективних побутових
споживачів – 345 млн грн, малих непобутових
споживачів – 395 млн грн, бюджетних установ –
457 млн грн та інших споживачів з договірною
потужністю до 150 кВт – 260 млн грн. Частка
боржників за категоріями споживачів наведена на
рис. 1.7.
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Найбільшу частку на ринку за
обсягом постачання електричної енергії
споживачам ПУП та кількістю укладених
договорів займали: ТОВ
«Дніпровські
енергетичні послуги», ТОВ «Київські
енергетичні послуги», ТОВ «Київська
обласна енергопостачальна компанія», ТОВ
«Одеська
обласна
енергопостачальна
компанія» та ПрАТ «Харківенергозбут»
(рис. 1.8).
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Рис. 1.8. Частка 5 найбільших ПУП за обсягами постачання та кількістю
укладених договорів

1.1.3. Постачання за договором про постачання електричної енергії
постачальником «останньої надії» (ПОН)
Постачальник «останньої надії» – визначений відповідно до Закону електропостачальник, який
за обставин, встановлених Законом, забезпечує безперебійне постачання електричної енергії
споживачам на обмежений період часу. ПОН здійснює постачання електричної енергії на основі
Типового договору про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»,
затвердженого ПРРЕЕ, та у випадках, передбачених Законом. Договір постачання електричної енергії
між постачальником «останньої надії» і споживачем вважається укладеним з початку фактичного
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постачання електричної енергії такому
споживачу. Постачальник «останньої надії»
постачає електричну енергію споживачу
протягом
строку,
що
не
може
перевищувати 90 днів. Після завершення
зазначеного
строку
постачальник
«останньої
надії»
припиняє
електропостачання споживачу.
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Рис. 1.9. Структура споживання споживачами ПОН за категоріями
необхідного для задоволення інтересів
споживачів
громадян,
суспільства
і
держави,
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 року № 1023-р постачальником
«останньої надії» на період з 01 січня 2019 року до 01 січня 2021 року визначено Державне
підприємство зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго».
Територія здійснення діяльності ДПЗД «Укрінтеренерго» як постачальника «останньої надії» –
територія України, крім території, на якій органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
Станом на 01.04.2020 кількість споживачів за договором ПОН становила 43. Протягом
ІІ кварталу 2020 року кількість споживачів змінювалась та на 30 червня 2020 року становила 23
непобутових споживача. При цьому основною причиною надання послуг з постачання електричної
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