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 Статті Закону,  що регулюють поставку 

електроенергії за нерегульованим тарифом 

 

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
 

Про електроенергетику  
 

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України  

 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності в електроенергетиці і 

регулює відносини, пов'язані з виробництвом, передачею, постачанням і використанням енергії, 

забезпеченням енергетичної безпеки України, конкуренцією та захистом прав споживачів і 

працівників галузі. 

 

Розділ I  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

Стаття 1. Визначення термінів  
 

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  

суб'єкти електроенергетики - суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від їх 

відомчої належності та форм власності, що займаються виробництвом, передачею, 

постачанням електричної енергії;  
 

оптовий ринок електричної енергії України - ринок, що створюється суб'єктами 

господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору;  
 

учасники оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти підприємницької 

діяльності, які продають та купують електричну енергію на оптовому ринку електричної 

енергії України на підставі договору;  
 

енергопостачальники - учасники оптового ринку електричної енергії України, які купують 

електричну енергію на цьому ринку з метою продажу її споживачам;  
 

 

Розділ III  

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЦІ  

 

Стаття 11. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці  
 

Органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці є Національна комісія 
регулювання електроенергетики України.  

 

Стаття 12. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання 

електроенергетики України  
 

Основними завданнями Національної комісії регулювання електроенергетики України є:  

� сприяння конкуренції у сфері виробництва та постачання електричної енергії;  

� розроблення та затвердження правил користування електричною енергією;  
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� видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на виробництво, передачу та 

постачання електричної енергії;  

 

Стаття 13. Ліцензування діяльності в електроенергетиці  

 

Діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії в Україні 
здійснюється за умови отримання відповідної ліцензії.  

Ліцензія на здійснення діяльності з виробництва, передачі та постачання електричної 

енергії видається Національною комісією регулювання електроенергетики України.  

 

Стаття 15. Оптовий ринок електричної енергії України  
Купівля всієї електроенергії, та весь її оптовий продаж здійснюється на оптовому ринку 

електроенергії України. Функціонування інших ринків електроенергії в Україні забороняється.  
 

Оптовий ринок електричної енергії України функціонує з додержанням таких вимог:  

� всі суб'єкти підприємницької діяльності з виробництва та постачання електричної 

енергії мають рівноправний доступ до оптового ринку електричної енергії України та 

послуг електричних мереж після отримання відповідної ліцензії на право здійснення 

цих видів діяльності;  

� всі учасники оптового ринку електричної енергії укладають договори купівлі-продажу 

електричної енергії з суб'єктом підприємницької діяльності, який здійснює оптове 

постачання електричної енергії; 
 

Підприємства, які постачають електричну енергію мережами, які не є їх власністю, повинні 

купувати електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України та вносити плату за 

користування місцевими електричними мережами. Постачання електричної енергії споживачам 

зазначеними підприємствами здійснюється за тарифами, які обумовлюються в договорах на 

постачання електричної енергії.  

 

Стаття 24. Права, обов'язки та відповідальність енергопостачальників 
 

Енергопостачальники, які здійснюють діяльність з передачі електричної енергії з 

використанням власних мереж, зобов'язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж 

усіх суб'єктів підприємницької діяльності, що отримали в установленому порядку ліцензію 

на здійснення відповідного виду діяльності і уклали договір на передачу електричної енергії.  

 

Стаття 25. Права споживачів електричної енергії  
 

Споживачі електричної енергії мають право на:  

� вибір постачальника електричної енергії;  

 

 

 

 

Президент України 
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