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ДОСВІД ДТЕК ЕНЕРГО



 

ПЕРЕДДОГОВІРНІ ДОГОВІРНІ
визнання договору укладеним
спонукання до укладання договору 
поставки

✔ визнання права на споживання газу
✔ зобов'язання поставити
✔ включення до реєстру споживачів
✔ врегулювання небалансу

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Відмова в позові:
- відсутність примірного договору
- необхідність правонаступництва за борговими 

зобов'язаннями користувача ЦМК

належний спосіб захисту

(Постанова ОП КГС ВС від 19.03.2021 у справі № 922/698/20)

КАТЕГОРІЇ СПОРІВ ЗА ПСО
до 2022



  2022
ПКМУ № 222 в редакції 06.03.2022

❑ Постачальник постачає природний газ підприємствам до 30 квітня 2022 
згідно з затвердженим переліком

❑ Постачальник “останньої надії” - споживачам, що виконують життєво 
важливі функції для забезпечення обороноздатності держави, згідно з 
переліком, який затверджується Міненерго

Обов’язки за ПСО не застосовуються до споживачів, що перебувають на 
тимчасово окупованих територіях України.



 

Зміни згідно ПКМУ № 298
ТЕС та ТЕЦ що не мають можливості поставити вугілля через воєнні дії

Перелік ТЕЦ визначає Міненерго(перелік ТЕС не змінювався)

Міністерство дає вказівку на постачання за поданням Укренерго, яке 
підтверджує необхідність потужностей в ОЕС

 2022



 

 ПКМУ в редакції постанов № 489, 699
за ПСО газ постачається тільки побутовим споживачам

підприємства, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності 
держави можуть отримати газ від постачальника “останньої надії”, але згідно із переліком 
Міненерго(ціна 32 тис грн за 1 тис м куб)

Законом № 2479 від 29.07.2022 введено мораторій на підвищення цін на теплову енергію на 
період дії воєнного стану та протягом 6 місяців після його завершення

 2022



УМОВИ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ОГРС
► Постачальник приєднався до договору про 

утворення балансуючої групи
► договір підписується за формою Нафтогаза
► надання банківської гарантії на суму, виходячи 

з вартості пікового місячного обсягу 
споживання природного газу протягом 2021 
року;

► підписання договору договірного списання з 
усіх поточних рахунків.

► постачальник не має простроченої 
заборгованості, яка не підлягає врегулюванню 
за рахунок державного бюджету

Виключення учасника з 
балансуючої групи та 
припинення поставок:
▪ невиконання умов договору;
▪ порушення порядку 

розрахунків



Спори 2023?

стягнення боргу

списання банківської гарантії

списання за договором про договірне 
списання з рахунків

оскарження припинення 
постачання



 

Максим Лозовицький 
адвокат АО «Перший радник»

Тримаймо цивільний фронт


