
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Постачання електричної енергії здійснюється Електропостачальником, який отримав відповідну ліцензію на підставі Договору про 

постачання електричної енергії споживачу розробленого на основі Примірного договору про постачання електричної енергії спожив ачу 

(Додаток 5 до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312, далі по тексту – 

Договір). 

Договір між Електропостачальником та Споживачем укладається шляхом приєднання Споживача до розробленого 

Електропостачальником Договору на умовах Комерційної пропозиції, опублікованої Електропостачальником на офіційному веб – сайті.  

Укладення Споживачем Договору відбувається шляхом приєднання Споживача на умовах обраної ним Комерційної пропозиції, для 

чого Споживач подає такому Електропостачальнику Заяву-приєднання.  

Споживач перед укладенням Договору має обрати відповідну Комерційну пропозицію та зазначити її у Заяві -приєднані до умов 

Договору. Така Комерційна пропозиція є невід'ємним додатком до даного Договору.  Заповнену Заяву-приєднання разом із необхідними 

для укладення відповідного Договору документами, Споживач надає Електропостачальнику. 

 Електропостачальник, отримавши Заяву-приєднання, протягом трьох робочих днів перевіряє можливість приєднання Споживача 

до умов Договору на умовах обраної ним Комерційної пропозиції та може відмовити в укладенні Договору, якщо Споживач не відповідає 

критеріям, зазначеним в обраній Комерційній пропозиції. 

 

Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється за умови, 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 енергі ї 

оператором системи до власних електроустановок; 

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) електрично ї 

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. 

 

Разом із заявою-приєднанням Споживач надає: 

1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: 

копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про 

повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, виданої в установленому порядку), за необхідності;  

витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР та інші документи, передбачені цими Правилами; 

2) для фізичних осіб: довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або реєстраційний 

номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від 

прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті довідка 

про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника податків не вимагається); 

3) у визначених законодавством випадках - копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для 

новозбудованих та реконструйованих електроустановок), копію декларації про початок виконання будівельних робіт або дозволу  на 

виконання будівельних робіт (для укладення договору про постачання електричної енергії споживачу на будівельні майданчики);  

4) документи, що підтверджують наявність договору, укладеного з операторам системи на послуги розподілу (передачі) 

електричної енергії (паспорт точки розподілу (передачі), інформацію про присвоєний ЕІС-код). 

У разі неможливості приєднання Споживача до умов відповідного Договору на умовах обраної Комерційної пропозиції 

Електропостачальник письмово протягом трьох робочих днів від дня отримання Заяви-приєднання повідомляє заявника про відмову в 

укладенні відповідного Договору та повертає йому документи, які були надані разом із Заявою-приєднанням. 

 

Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов Договору. 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, зазначивши умови комерційної пропозиції. 

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.  

 

Укладений Договір між Електропостачальником та Споживачем 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. 

Споживання електричної енергії без укладення відповідних Договорів на роздрібному ринку не допускається. 

Загальні умови постачання 

електричної енергії споживачу 


