
 

 

 
 

 

 

 
 

 

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. 

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 велич ини 

потужності, а також (за бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами вимірювальної 

техніки для контролю якості електричної енергії. 

 

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 Правил роздрібного ринку електричної енергії. 

 

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.  

 

Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить календарний місяць. 

Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку, встановленому Кодексом 

комерційного обліку (далі по тексту – ККОЕЕ ).  

Зняття показів засобів вимірювальної техніки забезпечує Постачальник послуг комерційного обліку  відповідно до ККОЕЕ. 

Зчитування показів лічильників, встановлених у Споживачів, може здійснюватися безпосередньо Споживачем, а також 

Оператором системи або Постачальником послуг комерційного обліку (ППКО, у ролі ОЗД) відповідно до ККОЕЕ та умов Договору. 

Дані, необхідні для формування платіжних документів, у тому числі щодо обсягів електричної енергії, надаються учасникам 

роздрібного ринку Адміністратором комерційного обліку в порядку, встановленому ККОЕЕ. На підставі отриманих даних відповідно до 

умов договору (обраної Споживачем Комерційної пропозиції) сторони складають Акти прийому-передачі проданих товарів та/або 

наданих послуг. Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів Споживачем 

зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Електропостачальника відкритий в уповноваженому банку. 

 

Оплата електричної енергії здійснюється Споживачем виходячи з умов відповідного Договору про постачання електричної 

енергії 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.  

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). 

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 плано вих 

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 н а 

відповідну величину. Розрахунки між Споживачем та Електропостачальником здійснюються згідно з даними, отриманими від 

Адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому ККОЕЕ, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та куплен ої 

електричної енергії. 

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 платіжног о 

документа), на підставі даних комерційного обліку, отриманих у порядку, передбаченому ККОЕЕ.  

Платіжний документ (рахунок) формується Електропостачальником за обсяг електричної енергії згідно з обраною Комерційною 

пропозицією до Договору про постачання електричної енергії споживачу. 

Платіжний документ (рахунок) має надаватися Споживачу в терміни та спосіб, визначені відповідно до обраної Споживачем Комерці йної 

пропозиції або умов Договору. 

 

Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання 

та оплати спожитої електричної енергії 


