
Порядок зняття показів засобів вимірювання 

 та оплати спожитої електричної енергії 

 

Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який 

становить один місяць. Зчитування показів лічильника проводиться постачальником 

послуг комерційного обліку ( далі- ППКО) та/або оператора мережі (далі-ОМ), та/або 

споживачем щомісяця відповідно до умов договору. Покази лічильників мають 

фіксуватись з вказанням фактичної дати та, за необхідності, часу зчитування.  

У побутових споживачів покази лічильника мають зчитуватися на перше число 

календарного місяця, наступного за розрахунковим. Якщо побутовий споживач 

самостійно подає дані про обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий 

період, такі дані надаються споживачем до ППКО не пізніше 4 числа місяця, наступного 

за розрахунковим, шляхом повідомлення по телефону чи іншими електронними засобами 

або через свій кабінет на сайті ППКО, або через особисте звернення до ППКО.  

Оплата вартості електричної енергії, здійснюється виключно коштами на поточний 

рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника. 

 Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов 

відповідного договору про постачання електричної енергії.  

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, 

планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між 

електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу 

(комерційній пропозиції до договору).  

Побутові споживачі та суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є 

надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, 

установи та організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, 

здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один 

раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку 

періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання 

електричної енергії споживачу.  

Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками 

роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з 

даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому 

Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та 

купленої електричної енергії.  

Оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має 

здійснюватись згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним 

учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути 

меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу. 

Вимоги щодо вимірювання та обліку спожитої електричної енергії наведені в 

пункті 2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ): 

  



2.3. Вимірювання та облік 

2.3.1. На роздрібному ринку виробництво, передача, розподіл, постачання та 

споживання електричної енергії без розрахункових засобів комерційного обліку не 

допускається, крім випадків, передбачених цими Правилами та Кодексом комерційного 

обліку. 

2.3.2. Для вимірювання з метою комерційних розрахунків за електричну енергію мають 

використовуватися розрахункові засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам 

Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та метрологічну 

діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів 

вимірювальної техніки. 

2.3.3. Електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними 

розрахунковими засобами вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну 

енергію, технічними засобами контролю і управління споживанням електричної енергії та 

величини потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником 

електричної енергії або окремими засобами вимірювальної техніки для контролю якості 

електричної енергії. 

Підключення електроустановки споживача, яка не забезпечена розрахунковими 

засобами (засобом) вимірювальної техніки, технічними засобами контролю і управління 

споживанням електричної енергії та величини потужності, забороняється, за винятком 

випадків, передбачених цими Правилами. 

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби 

контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби 

вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються 

відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих Правил та проєктних рішень. 

Перелік точок комерційного обліку на об'єкті споживача (площадці комерційного 

обліку), крім випадків простої схеми обліку із застосуванням одного лічильника прямого 

включення, зазначається з наведенням EIC-кодів, у додатку до договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії "Відомості про розрахункові засоби обліку 

активної та реактивної електричної енергії (місце та дата встановлення, тип, покази, дані 

щодо повірки, відповідальний за збереження тощо)". 

У цьому додатку до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії мають також міститися такі дані/інформацію (за наявності): 

1) характеристики фізичних ТКО (точки вимірювання/точки комерційного обліку): 

EIC-код; 

місце розташування фізичних ТКО на об'єкті; 

рівень напруги на фізичних ТКО, кВ; 

встановлені засоби контролю/обмеження потужності (назва, тип, напруга, струм 

спрацювання); 

2) обов'язкові характеристики елементів вузлів обліку електричної енергії, що визначені 

проєктом або робочою документацією: 

параметри, обов'язкові для вимірювання за ТКО (активна/реактивна, напрям 

прийому/віддачі); 

період інтегрування; 

метод зчитування показів (локально/дистанційно); 

3) робочі характеристики окремих елементів вузлів обліку електричної енергії, що 

зазначаються у відповідних актах пломбування (можуть бути включені в додаток): 



тип лічильника; 

призначення лічильника (основний/дублюючий/верифікаційний); 

серійний номер лічильника; 

характеристики трансформатора струму; 

характеристики трансформатора напруги; 

розрахунковий коефіцієнт вузла обліку електричної енергії (результуючий). 

Для простої схеми обліку з використанням одного лічильника ці дані/інформація 

наводяться у паспорті точки розподілу/передачі електричної енергії. 

(пункт 2.3.3 доповнено абзацами згідно з 

 постановою НКРЕКП від 05.10.2022 р. N 1272) 

2.3.4. Відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку 

електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування 

покладається на власника (користувача) електроустановки або організацію, на території (у 

приміщенні) якої вони встановлені. 

Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної 

техніки є їх власник. 

Абзац третій пункту 2.3.4 виключено 

(згідно з постановою 

 НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525) 

2.3.5. Планова заміна, у тому числі на виконання вимог нормативно-правових актів, 

технічна підтримка та обслуговування розрахункових засобів вимірювальної техніки 

електричної енергії здійснюються їх власником господарським або підрядним способом 

або постачальником послуг комерційного обліку відповідно до договору про надання 

послуг комерційного обліку, який укладається між споживачем та постачальником послуг 

комерційного обліку відповідно до Кодексу комерційного обліку. 

Непланова заміна, ремонт розрахункових засобів вимірювальної техніки здійснюється 

постачальником послуг комерційного обліку за рахунок учасника роздрібного ринку, на 

вимогу (за ініціативою) якого здійснюється непланова заміна, ремонт розрахункового 

засобу вимірювальної техніки. 

У разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів засобів вимірювальної 

техніки та/або обсягів споживання електричної енергії, на підставі яких здійснювались 

нарахування у пред'явленому до оплати документі, споживач подає про це заяву 

оператору системи/постачальнику послуг комерційного обліку, а у разі виникнення 

сумніву у правильності суми у пред'явленому до оплати документі щодо оплати за 

постачання або розподіл (передачу) електричної енергії - учаснику роздрібного ринку, 

який надав розрахунковий документ. 

(абзац третій пункту 2.3.5 у редакції 

 постанови НКРЕКП від 12.08.2022 р. N 924) 

Учасник ринку протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви перевіряє документ 

(рахунок) щодо оплати електричної енергії, послуг з розподілу (передачі), комерційного 

обліку електричної енергії, компенсації перетікань реактивної електричної енергії тощо, у 

разі необхідності звертається в установленому Кодексом комерційного обліку порядку 

щодо перевірки даних комерційного обліку. 

На підставі отриманих за результатами перевірки даних комерційного обліку 

електропостачальник, оператор системи та постачальник послуг комерційного обліку за 

необхідності проводять відповідні коригування. 



За результатами перевірки учасник роздрібного ринку повідомляє споживача. 

2.3.6. Послуги з облаштування вузла обліку електроустановки або реконструкції вузла 

обліку надаються споживачу постачальником послуг комерційного обліку електричної 

енергії відповідно до договору про надання послуг комерційного обліку та Кодексу 

комерційного обліку. 

Надання споживачу замовлених ним послуг з облаштування вузла обліку або 

реконструкції вузла обліку електричної енергії здійснюється за рахунок споживача. 

У разі розділення обліку електричної енергії оплата послуг облаштування вузла обліку 

або реконструкції вузла (вузлів) обліку електричної енергії здійснюється за рахунок осіб, з 

ініціативи яких проводиться відповідне розділення. 

У разі звернення побутового споживача до постачальника послуг комерційного обліку 

(оператора системи), який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із 

заявою щодо встановлення або заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла 

обліку), який відповідає вимогам нормативних документів, постачальник послуг 

комерційного обліку надає такому побутовому споживачу замовлені ним послуги 

протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг. 

(пункт 2.3.6 доповнено абзацом згідно з 

 постановою НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525) 

2.3.7. У разі необхідності заміна або реконструкція вузла обліку здійснюється за 

рахунок ініціатора такої заміни або реконструкції в порядку, встановленому Кодексом 

комерційного обліку. Під час розрахунку вартості облаштування вузла обліку або 

реконструкції вузла обліку електричної енергії постачальником послуг комерційного 

обліку враховуються: 

1) матеріальні витрати на виконання робіт (надання послуг), до складу яких входить 

вартість використаної ним власної сировини, матеріалів, виробів (засобів вимірювальної 

техніки), конструкцій; 

2) вартість використання машин і механізмів, які застосовуються для виконання цих 

робіт (послуг); 

3) вартість прямих витрат, які пов'язані з оплатою праці працівників, що задіяні у 

виконанні цих робіт (наданні послуг); 

4) відсоток загальновиробничих витрат та норма прибутку. 

2.3.8. Споживач має право самостійно придбати засіб вимірювальної техніки, який 

відповідає вимогам Кодексу комерційного обліку, Закону України "Про метрологію та 

метрологічну діяльність" та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до 

таких засобів вимірювальної техніки, та надати його постачальнику послуг комерційного 

обліку для встановлення на своєму об'єкті відповідно до договору про надання послуг 

комерційного обліку. 

Під час купівлі засобу вимірювальної техніки споживач повинен керуватися 

рекомендаціями постачальника послуг комерційного обліку щодо технічних 

характеристик такого засобу вимірювальної техніки. Якщо проєктні рішення улаштування 

вузла обліку передбачають дистанційне зняття даних показів, споживач має узгодити з 

постачальником послуг комерційного обліку тип лічильника електричної енергії. 

Постачальник послуг комерційного обліку має в порядку, встановленому Кодексом 

комерційного обліку, увести в експлуатацію наданий споживачем засіб вимірювальної 

техніки. 



2.3.9. У разі встановлення на об'єкті споживача засобу вимірювальної техніки, наданого 

постачальнику послуг комерційного обліку цим споживачем, у калькуляції з 

облаштування вузла обліку або реконструкції вузла обліку електричної енергії не 

враховується вартість засобу вимірювальної техніки постачальника послуг комерційного 

обліку. 

(пункт 2.3.9 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

2.3.10. У разі встановлення побутовим споживачем у своєму приватному 

домогосподарстві генеруючої установки облаштування або реконструкція вузла обліку 

електричної енергії здійснюється відповідно до Кодексу комерційного обліку, цих Правил 

та в порядку, встановленому Регулятором. 

2.3.11. Комерційний облік на роздрібному ринку електричної енергії організовується 

адміністратором комерційного обліку та здійснюється постачальниками послуг 

комерційного обліку відповідно до вимог Закону України "Про ринок електричної 

енергії", Кодексу комерційного обліку та цих Правил. 

2.3.12. Споживання електричної енергії за відповідним тарифом (ціною) відповідно до 

комерційної пропозиції має бути забезпечене окремим комерційним обліком. 

Окремі площадки вимірювання мають бути забезпечені засобами вимірювальної 

техніки, які дають можливість організувати комерційний облік за відповідним тарифом 

(ціною) на всій площадці вимірювання. 

Електрична енергія, яка використовується на об'єкті побутового споживача на 

непобутові потреби, зокрема для підприємницької, господарської та незалежної 

професійної діяльності, надання платних послуг, здійснення нотаріальної діяльності, 

діяльності дата-центрів, центрів обробки даних, діяльності зі створення віртуальних 

активів (майнінгу) тощо, обліковується окремо та оплачується за відповідними тарифами 

(цінами) для непобутових споживачів електропостачальника. 

У разі використання електричної енергії на об'єкті побутового споживача на непобутові 

потреби побутовий споживач має звернутись до оператора системи із заявою про 

організацію окремого обліку споживання електричної енергії на непобутові потреби. 

У разі виявлення оператором системи фактів споживання побутовим споживачем 

електричної енергії на непобутові потреби оператор системи складає акт про порушення 

ПРРЕЕ, у якому вказується зобов'язання споживача здійснити заходи з усунення 

виявленого порушення шляхом негайного припинення споживання електричної енергії на 

непобутові потреби та організації комерційного обліку на непобутові потреби та/або 

укладення договору з електропостачальником за відповідним тарифом протягом місяця з 

дня складення акта про порушення ПРРЕЕ. Оператор системи надає копію зазначеного 

акта про порушення ПРРЕЕ відповідному електропостачальнику. У разі неусунення 

побутовим споживачем виявленого порушення у місячний строк постачання електричної 

енергії такому споживачу припиняється в установленому цими Правилами порядку. 

(абзац третій пункту 2.3.12 замінено трьома абзацами 

 згідно з постановою НКРЕКП від 05.10.2022 р. N 1272) 

2.3.13. Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, 

який становить 1 календарний місяць. 

Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в 

порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. 



2.3.14. Постачальник послуг комерційного обліку забезпечує зняття показів засобів 

вимірювальної техніки відповідно до Кодексу комерційного обліку. 

2.3.15. За заявою споживача можливе використання електричної енергії без 

улаштування вузла обліку (установлення лічильника) за умови укладення відповідно до 

вимог цих Правил договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі 

електричної енергії з оператором системи та укладення відповідного договору про 

постачання електричної енергії з електропостачальником: 

1) для виконання тимчасових робіт на строк до 30 діб у разі, якщо у замовника відсутня 

технічна можливість установити лічильник через відсутність пристосованого для цього 

приміщення, сумарною дозволеною потужністю у точці приєднання не більше 5 кВт для 

побутових споживачів та не більше 50 кВт для непобутових споживачів. Строк дії 

укладених договорів може бути одноразово продовжений на такий же строк, якщо 

споживач не менше ніж за 2 робочі дні до закінчення строку дії договорів звернувся до 

оператора системи та електропостачальника щодо продовження строку тимчасового 

використання електричної енергії; 

2) на строк до 1 року, якщо встановлення лічильника недоцільне внаслідок 

використання електричної енергії для електроустановки потужністю до 0,1 кВт. Строк дії 

укладених договорів продовжується на такий же строк, якщо споживач не менше ніж за 5 

робочих днів до закінчення строку дії укладених договорів звернувся до оператора 

системи та постачальника із заявою щодо продовження строку тимчасового використання 

електричної енергії. До продовження дії таких договорів, оператор системи зобов'язаний 

провести технічну перевірку в частині відповідності параметрів фактично встановлених 

струмоприймачів параметрам та потужності струмоприймачів споживача на час 

укладення договору про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. У разі 

виявлення змін величини потужності встановлених струмоприймачів сторони мають 

внести відповідні зміни в такий договір. 

Строк дії договору про постачання електричної енергії продовжується одночасно з 

продовженням строку дії договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі 

електричної енергії. 

При тимчасовому використанні електричної енергії споживачем без встановлення 

засобу вимірювальної техніки функції постачальника послуг комерційного обліку виконує 

оператор системи розподілу. 

Обсяг використаної електричної енергії визначається оператором системи розподілу 

(постачальником послуг комерційного обліку) виходячи з потужності струмоприймачів 

споживача та часу їх роботи. 

(пункт 2.3.15 із змінами, внесеними згідно з 

постановами НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525, 

від 26.06.2020 р. N 1219, 

у редакції постанови НКРЕКП від 12.08.2022 р. N 924) 

2.3.16. У разі тимчасового порушення роботи вузла обліку (у частині вимірювання 

обсягу електричної енергії та/або параметрів) не з вини споживача обсяг електричної 

енергії, використаної споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення 

вимірювань, визначається відповідно до Кодексу комерційного обліку. 

 

Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії передбачено в розділі 

IV ПРРЕЕ:   



IV. Порядок розрахунків на роздрібному ринку електричної енергії 

4.1. Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, 

між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених 

договорів. 

4.2. Послуги з розподілу або передачі електричної енергії оплачуються відповідно до 

умов договору споживача з електропостачальником або споживачем, або 

електропостачальником на зазначений у відповідних договорах поточний рахунок 

оператора системи. 

(пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.3. Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів 

електричної енергії, надаються учасникам роздрібного ринку адміністратором 

комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку. На 

підставі отриманих даних відповідно до умов договору (обраної споживачем комерційної 

пропозиції) сторони складають акти прийому-передачі проданих товарів та/або наданих 

послуг. 

4.4. Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку 

оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, 

відкритий в уповноваженому банку. 

4.5. Оплата електропостачальнику вартості електричної енергії, у тому числі на підставі 

визнаної претензії, здійснюється виключно коштами на поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання електропостачальника. 

Споживач, який купує електричну енергію відповідно до умов договору в 

електропостачальника, здійснює оплату за виставленим електропостачальником рахунком 

виключно на поточний рахунок із спеціальним режимом використання цього 

електропостачальника в одному з уповноважених банків. 

4.6. У разі перерахування споживачем коштів за електричну енергію на інший рахунок 

електропостачальника останній має повернути ці кошти за заявою споживача або за 

власною ініціативою протягом 3 робочих днів з моменту їх отримання або від дня 

отримання від споживача інформації щодо банківських реквізитів споживача. 

(пункт 4.6 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.7. Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного 

договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі: 

1) планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що 

проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного 

обліку; 

2) попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично 

відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку; 

3) оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного 

обліку. 

За наявності відповідного устаткування проведення оплати може бути реалізоване із 

застосуванням картки попередньої оплати. 

4.8. Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, 

планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між 



електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу 

(комерційній пропозиції до договору). 

4.9. У разі застосування порядку розрахунків плановими платежами величина 

планового платежу (або порядок її визначення), терміни здійснення планових платежів та 

остаточного розрахунку, початок та тривалість розрахункового періоду, кількість 

планових періодів, що входять до складу розрахункового періоду, та їх тривалість 

зазначаються у комерційній пропозиції електропостачальника. 

Після закінчення розрахункового періоду, обумовленого в комерційній пропозиції, 

здійснюється коригування обсягів оплати, що була здійснена за цей розрахунковий період, 

відповідно до фактичного обсягу спожитої електричної енергії протягом відповідного 

розрахункового періоду. 

За результатами коригування перший плановий платіж наступного розрахункового 

періоду збільшується або зменшується на відповідну величину. 

4.10. У разі постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги або 

"останньої надії" споживач за взаємною згодою сторін (електропостачальника електричної 

енергії та споживача) може здійснювати оплату спожитої електричної енергії у формі 

попередньої оплати. 

Побутові споживачі та суб'єкти господарювання, предметом діяльності яких є надання 

житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, установи та 

організації, які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення, здійснюють повну 

оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, один раз за фактичними 

показами засобів комерційного обліку електричної енергії на початку періоду, наступного 

за розрахунковим, відповідно до договору про постачання електричної енергії. 

(абзац другий пункту 4.10 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.11. Вибір виду тарифу здійснюється споживачем під час вибору комерційної 

пропозиції та може бути змінений шляхом обрання іншої комерційної пропозиції 

поточного електропостачальника в установленому електропостачальником порядку або 

шляхом укладення договору з іншим електропостачальником у порядку, визначеному 

цими Правилами. 

4.12. Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками 

роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з 

даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому 

Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та 

купленої електричної енергії. Плата за спожиту протягом розрахункового періоду 

електричну енергію вноситься не пізніше 20 числа наступного місяця, якщо договором не 

встановлено іншого терміну. 

Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується: 

протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем; 

протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем; 

в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після 

закінчення розрахункового періоду. 

4.13. Для здійснення розрахунків за фактично спожиту електричну енергію 

електропостачальник має сформувати та виставити споживачу платіжний документ у 

паперовій або електронній формі (у випадку згоди споживача на отримання електронного 



платіжного документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, 

передбаченому Кодексом комерційного обліку. 

4.14. Платіжний документ (рахунок) формується електропостачальником за обсяг 

електричної енергії згідно з обраною комерційною пропозицією до договору про 

постачання електричної енергії споживачу. 

(абзац перший пункту 4.14 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

Платіжні документи (рахунки) надаються електропостачальниками споживачам 

безкоштовно. 

(абзац другий пункту 4.14 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

Платіжні документи (рахунки) на оплату надаються споживачам у відповідних 

структурних підрозділах електропостачальника, через персональну сторінку споживача на 

вебсайті електропостачальника або електронною поштою, факсимільним зв'язком, 

поштовим зв'язком, кур'єром чи іншими способами з використанням інформаційних 

технологій у системі електронного документообігу у порядку, передбаченому договором 

про постачання електричної енергії споживачу. 

(абзац третій пункту 4.14 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

Платіжний документ (рахунок) має надаватися споживачу в терміни та спосіб, 

визначені відповідно до обраної споживачем комерційної пропозиції або умов договору. 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом четвертим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219, 

у зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим) 

Датою отримання платіжного документа вважається: 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом п'ятим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

1) дата вручення, що підтверджується підписом одержувача (споживача або його 

уповноваженої особи); 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом шостим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

2) дата його отримання від кур'єра; 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом сьомим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

3) відмітка про реєстрацію вхідної кореспонденції; 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом восьмим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

4) дата його відкриття споживачем на персональній сторінці (особовому кабінеті) 

споживача на офіційному вебсайті електропостачальника, оператора системи, що може 

бути підтверджено програмною платформою, яка забезпечує роботу персональної 

сторінки з визначенням дати та часу його відкриття; 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом дев'ятим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

5) дата отримання іншими засобами комунікації (електронною поштою, факсимільним 

зв'язком тощо) чи в інший спосіб з використанням інформаційних технологій у системі 

електронного документообігу у порядку, передбаченому договором про постачання 



електричної енергії споживачу та комерційною пропозицією та/або договором споживача 

на розподіл (передачу) електричної енергії; 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом десятим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805) 

6) третій календарний день з дати його отримання поштовим відділенням зв'язку, на 

території обслуговування якого розташований об'єкт споживача (у разі направлення 

засобами поштового зв'язку рекомендованим або цінним листом). 

(пункт 4.14 доповнено новим абзацом одинадцятим 

 згідно з постановою НКРЕКП від 19.05.2021 р. N 805, 

у зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом дванадцятим) 

Вимоги щодо порядку та форми надання інформації в платіжних документах (рахунках) 

електропостачальника встановлені розділом ІХ цих Правил. 

(абзац дванадцятий пункту 4.14 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.15. У разі проведення споживачем оплати за електричну енергію за платіжним 

документом, оформленим споживачем, електропостачальник має навести приклад його 

заповнення, який розміщується у куточку споживача в пунктах прийому платежів 

фінансових установ, з якими укладено договір про розрахунково-касове обслуговування, у 

структурних підрозділах електропостачальника, в інформаційно-консультаційному центрі 

та на офіційному вебсайті електропостачальника. 

Кошти, які надходять за такими платіжними документами, обліковуються на особовому 

рахунку споживача в рахунок оплати платіжних документів, сформованих системою 

електропостачальника. 

4.16. Електропостачальники можуть пропонувати споживачу оплату електричної енергії 

плановими декадними або місячними платежами. У разі застосування оплати плановими 

платежами або оплати за платіжними документами, оформленими споживачем, 

електропостачальник періодично (згідно з умовами договору (обраної споживачем 

комерційної пропозиції) раз на місяць, 2, 3 чи 6 місяців) проводить перерахунок за 

фактично спожиту електричну енергію та надає споживачу коригуючий платіжний 

документ. 

За відхилення нарахованих під час перерахунку сум за фактично спожиту електричну 

енергію від сум зарахованих платежів пеня не стягується. 

4.17. За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) 

платежів понад обумовлений термін споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі 

згідно з законодавством та договором. 

У такому випадку відключення електроустановки може застосовуватись лише у разі 

несплати використаної (спожитої) електроенергії. 

4.18. У разі зміни тарифів (цін) на електричну енергію оплата заборгованості 

проводиться за тарифами (цінами), що діяли у період, за який сплачується борг. 

4.19. Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються за розрахунковий 

період, який, як правило, становить календарний місяць відповідно до умов договору 

(обраної споживачем комерційної пропозиції). 

За взаємною згодою сторін виставлення платіжних документів та їх оплата можуть 

здійснюватися рідше ніж раз на місяць, якщо оплата виконується за довший 

розрахунковий період або споживання протягом конкретного розрахункового періоду 

нижче певного рівня або дорівнює нулю, або частіше ніж раз на місяць, якщо сторонам 



необхідно забезпечити рівномірне перерахування значних сум коштів протягом 

розрахункового періоду. Така згода, якщо вона не була передбачена під час укладення 

договору, оформлюється додатковою угодою до договору. 

4.20. Якщо укладено новий договір, перший розрахунковий період починається з дня 

початку постачання електроенергії і закінчується в останній день відповідного 

календарного місяця. У випадку припинення дії договору розрахунковий період для 

останнього платежу починається з першого дня останнього календарного місяця 

постачання електричної енергії та закінчується в останній день постачання електричної 

енергії. 

4.21. Оплата за спожиту протягом розрахункового періоду електричну енергію має 

здійснюватись згідно зі строками, встановленими договором та сформованим відповідним 

учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки не можуть бути 

меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу. 

4.22. Оплата за відповідним платіжним документом може бути здійснена за вибором 

споживача: 

1) готівковими коштами або платіжною карткою чи безготівковими коштами в центрах 

обслуговування споживачів, банках або через інші сервіси прямих платежів; 

2) з використанням мережі Інтернет (інтернет-банкінг); 

3) в інший спосіб, не заборонений чинним законодавством. 

4.23. У разі зміни тарифу надлишок (переплата) оплаченої, але не спожитої електричної 

енергії зараховується споживачу на його особовий рахунок як авансовий платіж за новими 

тарифами в наступному розрахунковому періоді. 

4.24. У разі виникнення у споживача заборгованості з оплати за спожиту електричну 

енергію сторони за взаємною згодою укладають договір щодо реструктуризації 

заборгованості та оформлюють графік погашення заборгованості, який є додатком до 

договору. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості та при відсутності у платіжному 

документі у реквізиті призначення платежу посилань на період, за який здійснюється 

оплата або перевищення суми платежу, необхідної для цього періоду, ці кошти, 

перераховані споживачем за електричну енергію, електропостачальник має право 

зарахувати як погашення існуючої заборгованості цього споживача з найдавнішим 

терміном її виникнення. 

Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення 

заборгованості не звільняє споживача від оплати поточного споживання електричної 

енергії. 

4.25. Споживачі, що визначені у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 

вразливими, повідомляють про це постачальника універсальної послуги у заяві-

приєднанні до договору про постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг. 

У такому разі розмір пільгової плати побутового споживача за використану електричну 

енергію визначається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Особливості розрахунків між постачальником універсальних послуг та споживачами, 

віднесеними до категорій вразливих споживачів, регулюються у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України. 

4.26. Якщо споживач не оплатив виставлений платіжний документ або оплатив його із 

запізненням або якщо він перебуває у стані ліквідації чи реорганізації та згідно з планом 



реорганізації готується до ліквідації, електропостачальник та оператор системи мають 

право звернутися до споживача з вимогою здійснювати попередню оплату в сумі 

середньомісячного платежу, встановити більш короткий розрахунковий період або 

звернутися з вимогою щодо надання гарантій належного виконання договірних 

зобов'язань, а споживач має задовольнити таку вимогу. 

Якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні 

електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо 

припинення електропостачання або розподілу (передачі) електричної енергії такому 

споживачу відповідно до цих Правил, крім остаточного рахунка, передбаченого 

положеннями пункту 6.1.22 глави 6.1 розділу VI цих Правил. 

(абзац другий пункту 4.26 із змінами, внесеними 

 згідно з постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.27. У разі звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування 

електричною енергією споживач зобов'язаний повідомити електропостачальника та 

оператора системи або основного споживача про намір припинити дію відповідних 

договорів не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або 

остаточного припинення користування електричною енергією та надати заяву щодо 

розірвання договорів і в цей самий термін здійснити сплату всіх видів платежів, 

передбачених відповідними договорами, до заявленого споживачем дня звільнення 

приміщення та/або остаточного припинення користування електричною енергією 

включно. 

Дія договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії 

достроково припиняється у разі отримання оператором системи від нового або від 

попереднього власника (користувача) об'єкта споживача документального підтвердження 

факту зміни власника (користувача) цього об'єкта. 

Дія договору про постачання електричної енергії достроково припиняється у разі 

отримання електропостачальником від оператора системи або нового чи попереднього 

власника (користувача) об'єкта споживача документального підтвердження факту 

укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії між оператором системи і новим власником (користувачем) цього об'єкта. 

У такому разі дія відповідних договорів припиняється в частині постачання та 

розподілу електричної енергії на об'єкт, а в частині виконання фінансових зобов'язань 

сторін (які виникли на дату припинення дії договорів) їх дія продовжується до дати 

здійснення повного взаєморозрахунку між сторонами. 

У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення споживачем 

електропостачальника та (за наявності відповідного договору) оператора системи або 

основного споживача про звільнення приміщення та/або остаточне припинення 

користування електричною енергією споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитої 

на таких об'єктах електричної енергії та інших платежів виходячи з умов відповідних 

договорів. 

З новим споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства України, 

зокрема цих Правил, після припинення дії договорів зі споживачем, який звільняє 

приміщення, у частині постачання та розподілу електричної енергії на цей об'єкт. 

(пункт 4.27 у редакції постанови 

 НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 



4.28. Оплата послуг, наданих оператором системи, здійснюється за тарифами, які 

встановлюються Регулятором відповідно до затвердженої ним методики. Тарифи на 

послуги оператора системи оприлюднюються операторами систем у порядку та строки, 

визначені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії. 

4.29. Порядок оплати споживачем послуг оператора системи та послуг постачальника 

послуг комерційного обліку мають відповідати порядку розрахунків, визначеному в 

укладеному договорі про постачання електричної енергії споживачу (комерційній 

пропозиції, яка є додатком до цього договору). 

4.30. Оплата послуг оператора системи згідно з укладеним договором про надання 

послуг з розподілу електричної енергії між електропостачальником та оператором 

системи здійснюється у формі попередньої оплати. 

4.31. Електропостачальник включає в єдиний платіжний документ за електричну 

енергію також суми оплати за послуги оператора системи, якщо таку оплату забезпечує 

електропостачальник, у тому числі за послуги оператора системи передачі, та послуги 

постачальника послуг комерційного обліку, якщо оплата за ці послуги забезпечується 

електропостачальником. Інформація про ці платежі має бути зазначена окремо згідно з 

тарифами (цінами) на послуги відповідних учасників роздрібного ринку. 

(пункт 4.31 із змінами, внесеними згідно з 

 постановою НКРЕКП від 26.06.2020 р. N 1219) 

4.32. У випадку недотримання оператором системи показників якості електричної 

енергії та безперебійності електропостачання за даними результатів проведених в 

установленому порядку вимірювань платіж споживача за відповідні послуги оператору 

системи зменшується у порядку, встановленому Регулятором. 

4.33. Споживачі, які відповідно до методики, затвердженої центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в 

електроенергетичному комплексі, зобов'язані здійснювати розрахунки за перетікання 

реактивної електричної енергії, вносять плату за перетікання реактивної електричної 

енергії на поточний рахунок оператора системи, на території здійснення ліцензованої 

діяльності якого приєднані електроустановки споживачів, відповідно до умов договору 

про надання послуг із забезпечення перетікань реактивної електричної енергії, який може 

бути додатком до договору споживача про розподіл (передачу) електричної енергії. 

(абзац перший пункту 4.33 у редакції 

 постанови НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525) 

Умови участі цих споживачів у добовому регулюванні балансів реактивної потужності в 

електричних мережах оператора системи у разі потреби також зазначаються в цьому 

договорі. 

Абзац третій пункту 4.33 виключено 

(згідно з постановою 

 НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525, 

у зв'язку з цим абзац четвертий 

 вважати абзацом третім) 

Кошти, отримані оператором системи як плата за перетікання реактивної 

електроенергії, мають використовуватися оператором системи виключно на впровадження 

технологічних заходів на вирішення питань з компенсації перетікань реактивної 



електричної енергії, спрямованих на забезпечення електромагнітної збалансованості 

електроустановок на межі балансової належності. 

4.34. Плата за перетікання реактивної електричної енергії призначена для адресного 

економічного стимулювання ініціативи споживача до впровадження технологічних 

заходів на вирішення питань з компенсації перетікань реактивної електричної енергії. 

Величина плати за перетікання реактивної електричної енергії визначається оператором 

системи відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному 

комплексі, та цих Правил та зазначається у договорі про надання послуг із забезпечення 

перетікань реактивної електричної енергії. 

(абзац другий пункту 4.34 у редакції 

постанови НКРЕКП від 18.07.2019 р. N 1525) 

4.35. Спірні питання, які виникають між відповідними учасниками роздрібного ринку 

щодо проведення розрахунків за електричну енергію, надані послуги оператора системи 

чи постачальника послуг комерційного обліку, вирішуються сторонами укладених 

договорів в установленому законодавством порядку, у тому числі шляхом переговорів або 

в судовому порядку. 

 


