
Загальні умови постачання електричної енергії споживачу 

Витяг з Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 No 312 (з наступними змінами) 

 

3.1. Договірні умови постачання електричної енергії на роздрібному ринку 

3.1.1. Постачання (продаж) електричної енергії споживачу здійснюється за договором про 

постачання електричної енергії споживачу обраним споживачем електропостачальником, 

який отримав відповідну ліцензію, за вільними цінами, крім постачання електричної 

енергії постачальником універсальної послуги або постачальником «останньої надії». 

Ціни (тарифи) на послуги постачальника універсальних послуг, постачальника «останньої 

надії» визначаються у встановленому законодавством порядку. 

Місцем провадження господарської діяльності електропостачальника є територія України, 

крім постачальників універсальної послуги та постачальників «останньої надії», для яких 

місцем провадження господарської діяльності є територія, визначена в умовах конкурсу, 

проведеного у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У межах території 

діяльності одного постачальника універсальних послуг або постачальника «останньої 

надії» не допускається здійснення діяльності іншими постачальниками універсальних 

послуг або постачальниками «останньої надії» відповідно. 

Електропостачальники мають інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов 

договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх 

застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. 

Електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в установленому порядку про 

будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не 

приймають нові умови. 

3.1.2. Для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальник 

здійснює купівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами. 

Побутові та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг 

на недискримінаційних засадах. 

3.1.3. Покладення зобов’язань з надання універсальних послуг або постачання «останньої 

надії» не обмежує права відповідного суб’єкта господарювання здійснювати постачання 

електричної енергії за вільними цінами. 

3.1.4. Електропостачальник перед початком постачання електричної енергії споживачам, 

електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності оператора 

системи, повинен укласти договір електропостачальника про надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії з оператором системи, на підставі якого отримати доступ до 

мереж оператора системи з метою реалізації своїх прав та виконання обов’язків та 

функцій як електропостачальника по відношенню до споживачів, електроустановки яких 

приєднані на відповідній території до мереж оператора системи, узгодивши умови щодо 

необхідного інформаційного обміну, взаємних прав, обов’язків та відповідальності сторін, 

а також порядок виставлення рахунків за послуги з розподілу/передачі електричної 

енергії. 

{Пункт 3.1.4 глави 3.1 розділу III  із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

№ 1219 від 26.06.2020} 

3.1.5. Електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного договору, 

який пропонується споживачам для укладення. До договору про постачання електричної 

енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням 

вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на власному 

офіційному веб-сайті, про що повідомити Регулятора. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1219874-20#n102


{Абзац перший пункту 3.1.5 глави 3.1 розділу III  в редакції Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

№ 1219 від 26.06.2020} 

Жодне положення договорів, укладених електропостачальником (постачальником 

універсальних послуг, постачальником «останньої надії») зі споживачами, не має 

створювати обмежень права споживача на зміну електропостачальника. Крім того, ці 

договори не можуть містити положень, що накладають додаткові фінансові зобов’язання 

на споживача, який реалізує зазначене право. В іншому разі таке положення вважається 

недійсним з моменту укладення цього договору. 

3.1.6. Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо: 

1) об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому 

законодавством порядку; 

2) електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та 

можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи; 

3) споживач є стороною діючих договорів: 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, крім випадку здійснення 

розподілу (передачі) електричної енергії оператором системи до власних 

електроустановок; 

{Абзац другий підпункту 3 пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з 

Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 1525 від 18.07.2019} 

про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії»; 

про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль 

постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого 

приєднаний цей споживач; 

4) за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими 

здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з 

постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку 

електричної енергії; 

5) відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених 

законодавством у сфері енергетики; 

6) відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії 

або про надання послуг системи розподілу/передачі. 

За наявності боргу в розмірі більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої 

протягом двох попередніх місяців, електропостачальник (крім постачальника 

універсальних послуг та постачальника «останньої надії») має право розірвати договір про 

постачання електричної енергії згідно з його умовами, якщо інше не передбачено умовами 

договору (комерційною пропозицією). 

{Абзац одинадцятий пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу III в редакції Постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

№ 1525 від 18.07.2019; абзац другий підпункту 6 пункту 3.1.6 глави 3.1 розділу III  в 

редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг № 1219 від 26.06.2020} 

3.1.7. Договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, 

шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на 

умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником. 

У разі офіційного оприлюднення комерційної пропозиції електропостачальник не має 

права відмовити споживачу у приєднанні до договору на умовах цієї комерційної 

пропозиції, якщо технічні засоби вимірювання та обліку електричної енергії забезпечують 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1219874-20#n104
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1525874-19#n105
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1525874-19#n106
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1219874-20#n104


виконання сторонами умов комерційної пропозиції. На вимогу споживача 

електропостачальник має надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку. 

Якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах, відмінних від 

тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на офіційному сайті 

електропостачальника, договір укладається у паперовій формі. 

При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформлювати додатки до договору, в 

яких узгоджуються організаційні особливості постачання електричної енергії. Такі 

додатки оформлюються у паперовій формі та підписуються обома сторонами. 

3.1.8. Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між 

електропостачальником та споживачем та передбачає постачання споживачу всього 

обсягу фактичного споживання електричної енергії за певним об’єктом у певний період 

часу одним електропостачальником відповідно до обраної споживачем комерційної 

пропозиції. 

3.1.9. Споживання електричної енергії без укладення відповідних договорів на 

роздрібному ринку не допускається. 

3.1.10. Споживач має право вільно обирати електропостачальників. 

3.1.11. Споживачі, які отримують електричну енергію від двох або більше 

електропостачальників, укладають окремі договори про постачання електричної енергії 

споживачу з кожним із них. 

Для забезпечення права споживача на отримання електричної енергії більше ніж від 

одного електропостачальника взаємовідносини щодо укладення окремих договорів про 

постачання мають здійснюватися з урахуванням забезпечення об’єкта споживача 

багатофункціональним засобом комерційного обліку. У свою чергу обсяг спожитої 

споживачем електричної енергії розкладається між електропостачальниками виходячи з 

умов обраних комерційних пропозицій за певними проміжками часу. 

3.1.12. Зміна споживачем електропостачальника на іншого електропостачальника, у тому 

числі постачальника універсальних послуг або постачальника «останньої надії», 

здійснюється у порядку, визначеному розділом VI цих Правил. 

 

 


