
  

Нормативна база щодо ринку електричної енергії від 04.09.2018 
       

№ 
з/п 

Назва 
Державний 

орган 
№ 

Закону/Постанови 
Статус Дата Посилання 

1 
Закон України «Про ринок електричної 
енергії»; 

ВРУ Документ 2019-VIII Чинний 

Поточна редакція — 

Редакція від 10.06.2018, 
підстава 2189-VIII 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19  

2 
Постанова "Про затвердження Правил 
роздрібного ринку електричної енергії" 
14.03.2018  № 312  

 
 

НКРЕКП 

Документ v0312874-
18 

Чинний 
Поточна редакція — 
Прийняття від 14.03.2018 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18  

3 
Закон України «Про землі енергетики та 
правовий режим спеціальних зон 
енергетичних об'єктів»; 

ВРУ Документ 2480-VI Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 09.12.2015, 
підстава 766-VIII 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2480-17  

4 
Закон України "Про метрологію та 
метрологічну діяльність" 

ВРУ Документ 1314-VII Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 02.08.2017, 

підстава 2119-VIII 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1314-18  

5 
Закон України «Про особливості здійснення 
права власності у багатоквартирному 
будинку»; 

ВРУ Документ 417-VIII Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 10.06.2018, 
підстава 2189-VIII 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/417-19  

6 
Закон України «Про об'єднання 
співвласників багатоквартирного будинку»; 

ВРУ Документ 2866-III Чинний 

Поточна редакція 

— Редакція від 19.07.2017, 
підстава 1982-VIII 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2866-14  

7 
Закон України «Про житлово-комунальні 
послуги» 

ВРУ Документ 1875-IV Чинний 

Поточна редакція — Втрата 
чинності крім окремих 

положень від 10.06.2018, 
підстава 2189-VIII (Втрата 
чинності 
відбудеться 01.05.2019, 
підстава 2189-VIII) 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1875-15  

7а. 
Закон України Про житлово-комунальні 
послуги 

ВРУ  Не набрав 
чинності 

Введення в дію, 
відбудеться 01.05.2019 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-
19/card4#Future  

8 
Закон України «Про захист прав 
споживачів» № 1023-XII 

ВРУ Документ 1023-XII Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 10.06.2017, 

підстава 1734-VIII 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12  

9 Закон України «Про звернення громадян» ВРУ Документ 393/96-ВР Чинний 
поточна редакція 
— Редакція від 25.07.2018, 
підстава 2443-VIII 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-
%D0%B2%D1%80  

10 
Закон України «Про захист персональних 
даних» 

ВРУ Документ 2297-VI Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 30.01.2018, 
підстава 2168-VIII 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17  

11 
Закон України «Про державні соціальні 
стандарти та державні соціальні гарантії »; 

ВРУ Документ 2017-III Чинний 

Поточна редакція 

— Редакція від 10.06.2018, 
підстава 2189-VIII 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2017-14  

12 
Постанова "Про затвердження Правил 
охорони електричних мереж" 

КМУ Документ 209-97-п Чинний 

Поточна редакція 

— Редакція від 05.04.2017, 
підстава 161-2017-п 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/209-97-
%D0%BF  
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13 
Постанова «Про реалізацію Закону України 
Про об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку"  

КМУ 
Документ 1521-2002-
п 

Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 17.01.2014, 
підстава 955-2013-п 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1521-2002-
%D0%BF  

14 
Постанова «Про встановлення державних 
соціальних стандартів у сфері житлово-
комунального обслуговування» 

КМУ Документ 409-2014-п Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 01.05.2018, 

підстава 329-2018-п 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2014-
%D0%BF  

15 
Постанова від 29 січня 2003 р. № 117 «Про 
Єдиний державний автоматизований реєстр 
осіб, які мають право на пільги»; 

КМУ Документ 117-2003-п Чинний 

Поточна редакція 

— Редакція від 01.08.2018, 
підстава 595-2018-п 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/117-2003-
%D0%BF  

16 
Постанова "Про затвердження Правил 
приєднання електроустановок до 
електричних мереж" 

НКРЕКП Документ z0236-13 
Втратив 
чинність 

Поточна редакція — Втрата 
чинності від 19.04.2018, 
підстава v0310874-18 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0236-13  

17 
Постанова "Про затвердження Кодексу 
комерційного обліку електричної енергії" 

НКРЕКП 
Документ v0311874-

18 
Чинний 

Поточна редакція — 

Прийняття від 14.03.2018 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/v0311874-

18  

18 
Постанова "Про затвердження Кодексу 
систем розподілу" 14.03.2018  № 310 

НКРЕКП 
Документ v0310874-

18 
Чинний 

Поточна редакція 

— Прийняття від 14.03.2018 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18  

19 
Постанова від 14.03.2018  № 309 "Про 
затвердження Кодексу системи передачі" 

НКРЕКП 
Документ v0309874-
18 

Чинний 
Поточна редакція 
— Прийняття від 14.03.2018 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18  

20 

Постанова "Про затвердження Методики 
визначення обсягу та вартості електричної 
енергії, не облікованої внаслідок порушення 
споживачами правил користування 
електричною енергією"  04.05.2006  N 562  

НКРЕКП Документ z0782-06 Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 14.01.2011, 
підстава z1417-10 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0782-06  

21 

Постанова 27.02.2014  № 170 "Про 
затвердження Порядку продажу, обліку та 
розрахунків за електричну енергію, що 
вироблена з енергії сонячного 
випромінювання об’єктами 
електроенергетики (генеруючими 
установками) приватних домогосподарств" 

НКРЕКП Документ z0539-14 Чинний 

Поточна редакція 

— Редакція від 15.04.2016, 
підстава z0442-16 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14  

22 

Постанова від 21 жовтня 1995 р. № 848 "Про 
спрощення порядку надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива" 

КМУ Документ 848-95-п Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 01.05.2018, 

підстава 329-2018-п 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/848-95-
%D0%BF  

23 

Постанова  12.03.2009  N 299  "Про 
затвердження Положення про 
Інформаційно-консультаційний центр по 
роботі із споживачами електричної енергії" 

НКРЕКП Документ z0308-09 Чинний 
Поточна редакція 
— Редакція від 13.11.2009, 
підстава z0985-09 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0308-09  

24 

Постанова 18.10.2016  № 1841 "Про 
затвердження Порядку забезпечення 
стандартів якості надання послуг з 
електропостачання" 

НКРЕКП 
Документ v1841874-

16 
Чинний 

Поточна редакція 
— Прийняття від 18.10.2016 
( Втрата чинності, 
відбудеться пізніше, 
підстава v0375874) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1841874-16  
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25 
Наказ 13.02.2012  № 91 Про внесення змін 
та доповнень до Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів 

МЕВПУ Документ z0350-12 Чинний 
Поточна редакція 

— Прийняття від 13.02.2012 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0350-12  

26 

Постанова 12.06.2018  № 375 "Про 
затвердження Порядку забезпечення 
стандартів якості електропостачання та 
надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання" 

НКРЕКП 
 Документ v0375874-
18 

Не набрав 
чинності 

Поточна редакція 
— Прийняття від 12.06.2018 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18  

27 Закон України "Про електроенергетику" ВРУ Документ 575/97-ВР 

Втрата 
чинності, 
крім 
окремих 
положень 

поточна редакція — Втрата 
чинності крім окремих 

положень від 11.06.2017, 
підстава 2019-VIII 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-

%D0%B2%D1%80 

28 
Закон України "Про регулювання 
містобудівної діяльності" 

ВРУ Документ 3038-VI Чинний 
поточна редакція 
— Редакція від 23.07.2018, 
підстава 2118-VIII 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 

29 
Постанова від 13 квітня 2011 р. № 461 
"Питання прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об'єктів" 

КМУ 
Документ 461-2011-
п 

Чинний 

поточна редакція 

— Редакція від 28.04.2018, 
підстава 327-2018-п 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/461-2011-
%D0%BF 

30 

Постанова "Про затвердження Порядку 
продажу, обліку та розрахунків за 
електричну енергію, що вироблена з енергії 
сонячного випромінювання об’єктами 
електроенергетики (генеруючими 
установками) приватних домогосподарств" 
27.02.2014  № 170 

НКРЕКП Документ z0539-14 Чинний 

 поточна редакція 

— Редакція від 15.04.2016, 
підстава z0442-16 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14  

31 

Постанова "Про затвердження Методики 
розрахунку плати за приєднання 
електроустановок до електричних мереж" 
12.02.2013  № 115 

НКРЕКП Документ z0339-13 Чинний 
поточна редакція 
— Редакція від 22.11.2016, 

підстава z1485-16 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0339-13 

32 
Постанова "Про затвердження Порядку 
фінансування послуг з приєднання 
електроустановок до електричних мереж" 

НКРЕКП Документ z2043-13 Чинний 

поточна редакція 

— Редакція від 12.07.2017, 
підстава v0498874-17 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z2043-13 

33 
Постанова "Про затвердження Правил 
охорони електричних мереж" 

КМУ Документ 209-97-п Чинний 
поточна редакція 
— Редакція від 05.04.2017, 

підстава 161-2017-п 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/209-97-
%D0%BF 
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