
Обґрунтування 
до питання про схвалення проєкту постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
«Про внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» 

 
 
Відносини на роздрібному ринку електроенергії регулюються Законом 

України «Про ринок електричної енергії». Так, відповідно до положень статті 58 
Закону споживач має право встановлювати генеруючі установки, призначені для 
виробництва електричної енергії, встановлена потужність яких не може 
перевищувати потужність, дозволену до споживання за договором про 
приєднання. Виробництво споживачами електричної енергії з енергії сонячного 
випромінювання та/або енергії вітру здійснюється без відповідної ліцензії. 

Порядок продажу та обліку електричної енергії, виробленої споживачами, а 
також розрахунків за неї затверджується Регулятором. 

З метою забезпечення можливості реалізації права на продаж виробленої 
електричної енергії генеруючими установками споживачів не за «зеленим» 
тарифом, Департаментом із регулювання відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт постанови НКРЕКП 
«Про внесення змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» (далі – 
Проєкт). 

Зазначений Проєкт містить ознаки регуляторного акта та потребує 
проходження процедури підготовки відповідно до частини першої статті 15 
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг». 

Враховуючи вищевикладене, Департаментом із регулювання відносин та 
захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил 
роздрібного ринку електричної енергії». 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил 
роздрібного ринку електричної енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою 
одержання зауважень і пропозицій та подальших відкритих обговорень. 
 
 
 
Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                     Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 



Проєкт 
 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 
 

___________        № _______ 
 
 
 
 

Київ 
 
 
 
 

Про внесення змін до  
Правил роздрібного ринку 
електричної енергії 
 
 
 
 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 
 
 

1. Унести до Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 
2018 року № 312, такі зміни: 

 
1) у розділі V:   
доповнити пункт 5.2.1 глави 5.2 новим підпунктом такого змісту:  
«17) купувати у споживача, якому електропостальник здійснює 

постачання електричної енергії, електричну енергію, вироблену генеруючою 
установкою приватного домогосподарства, за договірною ціною в обсязі, що 
перевищує місячне споживання електричної енергії таким споживачем.»; 

доповнити пункт 5.5.2 глави 5.5 новими підпунктами такого змісту:  
«5) призупинення дії договорів про постачання електричної енергії  

постачальником універсальних послуг та про купівлю-продажу за «зеленим» 
тарифом; 
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6) продаж електропостачальнику, який здійснює йому постачання 

електричної енергії, виробленої електричної енергії генеруючою 
установкою приватного домогосподарства за договірною ціною в обсязі, що 
перевищує місячне споживання електричної енергії таким споживачем.»; 

 
2) пункти 4.3 та 4.4 глави 4 додатку 2 до договору споживача про 

надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 3 
до Правил роздрібного ринку електричної енергії, виключити. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 
 
 
 
 
Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 


