
Загальні умови електропостачання 

 

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». 

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 діючого договору про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії; 

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). 

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. 

Електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного 

договору, який пропонується споживачам для укладення. Умови постачання 

електричної енергії, права та обов’язки електропостачальника і споживача 

визначаються договором постачання електричної енергії споживачу. Загальні 

положення та умови договору мають бути справедливими і прозорими, викладеними 

чітко і ясно, не містити процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав 
споживача. 

Жодне положення договорів, укладених електропостачальником 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. 

Електропостачальник до укладення зі споживачем договору про постачання 

електричної енергії споживачу має надати інформацію про істотні умови договору та 

про наявний вибір комерційних пропозицій. 

Споживач перед укладенням договору про постачання електричної енергії 

споживачу має ознайомитись з умовами постачання електричної енергії, правами та 

обов’язками, обрати відповідну комерційну пропозицію та зазначити її у заяві-

приєднані до умов договору. Обрана споживачем комерційна пропозиція є додатком 

до укладеного відповідним електропостачальником та споживачем договору. 

Споживання електричної енергії без укладення відповідних договорів на 

роздрібному ринку не допускається. Споживач має право вільно обирати 
електропостачальників. 


