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ЗАКОНИ УКРАЇНИ 
 
Закон України «Про ринок електричної енергії» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text 
 
Закон України «Про електроенергетику» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80#Text 
 
Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19#Text 
 
Закон України «Про житлово-комунальні послуги» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#Text 
 
Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2479-17#Text 
 
Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної 
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text 
 
Закон України «Про альтернативні джерела енергії» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15#Text 
 
Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text 
 
Цивільний кодекс України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/sp:max100#Text 
 
Господарський кодекс України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/sp:max100#Text 
 
Закон України «Про ціни і ціноутворення» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5007-17/sp:max100#Text 
 
Закон України «Про звернення громадян» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text 
 
Закон України «Про захист прав споживачів» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12#Text 
 
Кодекс законів про працю України 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text 
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НОРМАТИВНІ АКТИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
Постанова КМУ від 28.11.2018 №1106 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється 
ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері електроенергетики, 
господарської діяльності з транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним 
трубопроводом, господарської діяльності на ринку природного газу, з виробництва 
теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, з централізованого 
водопостачання та водовідведення, з перероблення та захоронення побутових відходів, 
яка підлягає ліцензуванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, та визначається періодичність проведення 
планових заходів державного контролю” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1106-2018-%D0%BF#Text 
 
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення 
законодавства про електроенергетику» від 19.07.2000 № 1139 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1139-2000-%D0%BF#Text 
 
Постанова КМУ «Про затвердження Положення про порядок накладення на суб’єктів 
господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері 
теплопостачання» від 21.07.1999 № 1312 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1312-99-%D0%BF#Text 
 
 
НОРМАТИВНІ АКТИ НКРЕ ТА НКРЕКП 
 
Постанова НКРЕ від 28.02.2019  № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для 
учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0282874-19#Text 
 
Постанова НКРЕКП 12.06.2018 № 375 “Про затвердження Порядку забезпечення стандартів 
якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання” 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1469874-17#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 «Про затвердження Правил ринку» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0307874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 «Про затвердження Кодексу комерційного обліку 
електричної енергії» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18 
 
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил роздрібного ринку 
електричної енергії» 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 12.06.2018  № 373 «Про затвердження Змін до Мінімальних вимог 
до якості обслуговування споживачів електричної енергії кол-центрами» 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0373874-18#n11 
 
Постанова НКРЕКП від 14.06.2018 № 428 «Про затвердження Порядку контролю за 
дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 
послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0428874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 29.03.2019  № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу 
для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/sp:max100#Text 
 
НКРЕ. Договір між Членами Оптового ринку електричної енергії України від 15 листопада 
1996 року 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001227-96#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 14.03.2018  № 310 «Про затвердження Кодексу систем розподілу»  
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text 
 
Постанова НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 308 «Про затвердження Правил ринку «на 
добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджений постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0308874-18#Text 
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