
Процедура припинення електропостачання споживачів 

 

Відповідно до п. 7.5 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – 

ПРРЕЕ), затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 14.03.2018 

№ 312 (зі змінами), припинення повністю або частково постачання електричної енергії 

споживачу здійснюється: 

1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 

робочих днів до дня відключення у разі: 

відсутності персоналу для обслуговування електроустановок споживача або договору 

на обслуговування електроустановок (на виконання припису представника відповідного 

органу виконавчої влади); 

недопущення уповноважених представників оператора системи до електроустановок 

споживача, пристроїв релейного захисту, автоматики і зв’язку, які забезпечують 

регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів комерційного 

обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача; 

заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії 

відповідно до умов договору з оператором системи; 

несплати вартості необлікованої електричної енергії внаслідок порушення 

споживачем ПРРЕЕ, визначеної відповідно до законодавства (за умови прийняття судом 

рішення щодо споживання споживачем необлікованої електричної енергії на користь 

оператора системи); 

невиконання припису представника відповідного органу виконавчої влади; 

закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору між споживачем та 

оператором системи; 

закінчення терміну дії договору між споживачем та постачальником «останньої надії» 

(за умови неукладення споживачем договору з іншим електропостачальником); 

порушення споживачем під час виконання робіт або провадження іншої діяльності 

поблизу електричних мереж Правил охорони електричних мереж, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1997 № 209. 

Створення неналежних умов експлуатації електричних мереж унаслідок 

незабезпечення збереження електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть 

стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають 

електроустановки та струмоприймачі споживача, для електрозабезпечення яких 

використовуються електричні мережі, щодо яких споживачем порушуються Правила 

охорони електричних мереж (на виконання припису представника відповідного органу 

виконавчої влади). 

2) електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 

робочих днів до дня відключення у разі: 

заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору 

з електропостачальником; 

недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових 

засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача. 

Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, 

припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з 

відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного 

сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім 

випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи 

для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту 

електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо 

забезпечення вимог кредиторів. 



Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу або 

передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності підстав 

для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим 

повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого 

електропостачання буде повністю або частково припинено, прізвище, ім’я, по 

батькові, підпис відповідальної особи, якою оформлено попередження. 

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого 

вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної 

кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим 

відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою 

рекомендованим листом). 

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись 

споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та 

договором з оператором системи або додатками до нього. 

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість 

споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у попередженні про 

припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості 

за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла. 

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до 

дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії 

споживачу не припиняється. 

Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам 

здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії 

захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України (п. 7.14 розділу VII 

ПРРЕЕ). 

Відповідно до п. 7.15 розділу VII ПРРЕЕ, у періоди, визначені порядком захисту 

вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється 

відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість. 

Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для 

відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка 

якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої ПРРЕЕ. 

Після отримання повідомлення про припинення 

електропостачання споживач зобов’язаний ужити комплекс заходів, спрямованих на 

запобігання травматизму, загибелі людей та тварин, пошкодженню обладнання, 

негативним екологічним та іншим наслідкам (п. 7.8 розділу VII ПРРЕЕ). 

Припинення електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором 

системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом системи 

розподілу (п. 7.10 розділу VII ПРРЕЕ). 

Відповідно до п. 7.11 розділу VII ПРРЕЕ, у разі прийняття електропостачальником 

рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за 

заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за 

декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної 

енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які 

зазначені у договорі з електропостачальником. 

У разі наявності у споживача за одним об’єктом двох і більше договорів з двома і 

більше електропостачальниками, припинення або обмеження постачання електричної 

енергії такому споживачу має здійснюватися на повний обсяг його споживання, 

незалежно від того, один чи більше електропостачальників звернулись до оператора 

системи із заявою про припинення або обмеження постачання споживачу. 

Для підприємств житлово-комунального господарства, житлових кооперативів, 

об’єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо заходи з припинення або 

обмеження постачання (розподілу або передачі) електричної енергії здійснюються в 



першу чергу щодо електроустановок адміністративного, виробничого та службового 

призначення. 

На період розгляду судом спірних питань щодо порушення споживачем ПРРЕЕ та/або 

умов договорів, наявність яких передбачена ПРРЕЕ, припинення електропостачання 

такого споживача, пов’язане з оскаржуваним фактом порушення, не здійснюється за 

умови своєчасного надання споживачем до моменту відключення відповідної ухвали суду 

про прийняття позовної заяви до розгляду. Відкриття провадження у справі після факту 

відключення споживача є підставою для відновлення електропостачання. 

Відповідно до п. 4.12 розділу ІV ПРРЕЕ, розрахунки між споживачем та 

електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь 

у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора 

комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про 

обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії. Плата за 

спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20 

числа наступного місяця, якщо договором не встановлено іншого терміну. 

Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується: 

протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем; 

протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем; 

в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня 

після закінчення розрахункового періоду. 
Тож у разі несплати споживачем рахунків за електричну енергію, передбачених 

договором, у терміни, визначені п. 4.12 розділу ІV ПРРЕЕ, постачальник формує такому 

споживачеві попередження про припинення постачання електричної енергії згідно з 

вимогами, передбаченими п. 7.5 розділу VII ПРРЕЕ. 

Відповідно до п. 11.5.12 розділу ХІ Кодексу систем розподілу (далі – КСР), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (зі змінами), 

електропостачальник має право звернутися до оператора системи розподілу (далі – ОСР) 

щодо припинення електроживлення користувача (споживача електричної енергії), з яким 

електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії. 

ОСР не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини 

(підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним 

ПРРЕЕ. У випадках, не передбачених ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити звернення 

електропостачальника, про що повідомляє електропостачальника, протягом двох робочих 

днів з дати отримання звернення. 

Попередження про припинення електроживлення надсилається ОСР одночасно 

електропостачальнику та відповідному споживачу електричної енергії за 5 робочих днів 

до запланованої дати обмеження/припинення розподілу електричної енергії. 

ОСР повинен припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 

10 робочих днів з дати отримання звернення від електропостачальника. 
Припинення електроживлення споживача електричної енергії за зверненням 

електропостачальника не звільняє його від виконання зобов’язань перед ОСР за 

договором про надання послуг з електроживлення. 

Після усунення причин (підстав) припинення електроживлення споживача 

електричної енергії електропостачальник надає ОСР звернення щодо відновлення 

електроживлення такого споживача електричної енергії. 

У випадку розірвання договору про постачання між відповідними 

електропостачальником та споживачем до моменту відновлення електроживлення цього 

споживача, звернення щодо відновлення електроживлення надає безпосередньо споживач 

електричної енергії, за умови укладення договору про постачання з новим 

електропостачальником, або новий електропостачальник стосовно такого споживача. 

ОСР повинен відновити електроживлення протягом 5 робочих днів з дати отримання 

звернення електропостачальника щодо відновлення електроживлення. 



З метою підвищення якості надання послуг споживачам, НКРЕКП затвердила 

постанову від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку забезпечення стандартів 

якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання» (далі – 

Порядок) зі змінами. Порядок визначає перелік загальних та гарантованих стандартів 

якості електропостачання і регулює відносини, по’вязані з електропостачанням 

відповідно до загальних та гарантованих стандартів якості, захистом прав 

споживачів та наданням компенсації за недотримання гарантованих стандартів 

якості електропостачання. Порядком встановлено компенсації споживачам за 

недотримання строку відновлення електроживлення електроустановки споживача, 

яка відключена за ініціативою ОСР, з дати надання споживачем підтвердження 

усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або 

несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування збитків (за їх 

наявності): 

у міській місцевості – у строк 3 робочі дні; 

у сільській місцевості – у строк 5 робочих днів. 

 

 

 

Управління Держенергонагляду  

у Луганській області 


