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Правила користування електричною енергією 

 

Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України  

від 31 липня 1996 року N 28  
 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  

2 серпня 1996 р. за N 417/1442  

 

1. Загальні положення  
 

1.1. Ці Правила регулюють взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі 

електричної енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами.  

Дія цих Правил поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення).  

 

1.2. Для цілей цих Правил наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  

� договір про купівлю-продаж електричної енергії - домовленість двох сторін 

(постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом і споживач), що є 

документом певної форми, який встановлює зміст та регулює правовідносини між 

сторонами під час продажу постачальником за нерегульованим тарифом електричної 

енергії споживачу за вільними цінами;  

� постачальник електричної енергії - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію 

НКРЕ на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії;  

 

1.3. Постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановок споживача 

здійснюється на підставі ……, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що 

укладається між споживачем та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.  

 

1.6. Умови договору про купівлю-продаж електричної енергії між споживачем та 

постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом визначаються за згодою сторін. 

 

1.10. Електропередавальна організація не має права відмовити в передачі електричної 

енергії постачальникам електричної енергії, за умови дотримання ними вимог законодавства 

України, зокрема цих Правил та нормативно-технічних документів.  

 

5. Укладення договорів  
 

5.9. Споживач має право укласти договір про купівлю-продаж електричної енергії із 

будь-яким постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом за умови 

відсутності заборгованості за електроенергію перед іншим постачальником електричної енергії.  

Продаж електричної енергії споживачу постачальником електричної енергії за регульованим 

тарифом припиняється на строк дії договору про купівлю-продаж електричної енергії з 

постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.  

Договір про купівлю-продаж електричної енергії укладається на весь прогнозований обсяг 

споживання електричної енергії, необхідний споживачу, та на строк, який кратний величині 

розрахункового періоду.  
 

 

5.10. Про необхідність внесення змін до договору про постачання електричної енергії 

споживач має не пізніше ніж за 20 днів до початку дії договору про купівлю-продаж 

Статті,  що регулюють поставку 

електроенергії за нерегульованим тарифом 
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електричної енергії письмово повідомити постачальника електричної енергії за 

регульованим тарифом та остаточно розрахуватися з ним.  

На підставі заяви споживача постачальником електричної енергії за регульованим тарифом 

та споживачем оформляється домовленість сторін про внесення змін в договір про 

постачання електричної енергії щодо припинення-відновлення продажу електричної енергії і 

двосторонній акт, у якому фіксуються покази розрахункових засобів обліку на перший день дії 

договору про купівлю-продаж електричної енергії.  

На підставі акта визначаються фактичні обсяги електричної енергії, використаної 

споживачем до першого дня дії договору про купівлю-продаж електричної енергії. Споживачу 

протягом 5 робочих днів від дня оформлення акта повертаються кошти, сплачені понад вартість 

електричної енергії, отриманої від постачальника за регульованим тарифом, або виписується 

платіжний документ для розрахунку за електричну енергію, використану понад обсяг, оплачений 

постачальнику за регульованим тарифом.  
 

5.12. У разі невиконання зобов'язань постачальником електричної енергії за 

нерегульованим тарифом перед споживачем - продаж електричної енергії споживачу 

постачальником за регульованим тарифом відновлюється у повному обсязі з першого дня, 

наступного після дня припинення виконання зобов'язань постачальником електричної 

енергії за нерегульованим тарифом.  

 

 

8. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії  

за нерегульованим тарифом  
 

8.2. Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом зобов'язаний:  

� не протидіяти постачальникам електричної енергії за нерегульованим тарифом у 

постачанні електричної енергії споживачам;  
 

9. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії  

за нерегульованим тарифом  
 

9.1. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом має право:  

� пропонувати послуги з електропостачання всім споживачам електричної енергії;  

� укладати договір купівлі-продажу електричної енергії із споживачем за умови 

відсутності заборгованості споживача за електричну енергію перед постачальником 

електричної енергії за регульованим тарифом;  
 

9.2. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом зобов'язаний:  

� укласти відповідний договір з електропередавальною організацією, а за необхідності і з 

основним споживачем щодо передачі електричної енергії до мереж споживача, з яким 

укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії;  
 

10. Права, обов'язки та відповідальність споживачів електричної енергії  

 

10.1. Споживачі електричної енергії мають право на:  

� вибір постачальника електричної енергії;  
 

11. Права, обов'язки та відповідальність електропередавальної організації  
 

11.2. Електропередавальна організація зобов'язана:  

� не протидіяти постачальникам електричної енергії у постачанні електричної енергії 

споживачам;  
 

 

Начальник відділу регулювання 

відносин ліцензіатів із споживачами  

 

  

І. Городиський  

 
 

 


