НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

ПОСТАНОВА
___________

№ _______
Київ

Про затвердження Змін до Правил
користування електричною енергією

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" 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. Затвердити Зміни до Правил користування електричною енергією,
затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
___ ___________ ____ року № ___

Зміни до Правил користування електричною енергією
1. У пункті 6.1:
1) в абзаці першому слово «використану» виключити;
2) в абзаці п’ятому слова «про її фактичне споживання за винятком
випадків, передбачених цими Правилами» виключити.
2. У пункті 6.6:
1) в абзаці першому:
слова та знаки «, яка відпускається споживачу,» виключити;
після слів «здійснюється споживачем» доповнити словами та знаками «,
як правило,»;
2) абзац другий доповнити знаком та словами «, що проводиться за
фактично відпущену електричну енергію згідно з показами засобу (засобів)
обліку»;
3) після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
«Суб’єкти господарювання, предметом діяльності яких є
надання
житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг,
установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого
бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення,
здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один
раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії на початку
періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання
або купівлю-продаж електричної енергії. За наявності фінансової можливості та
за погодженням з постачальником електричної енергії зазначені суб’єкти
господарювання, установи та організації можуть здійснювати попередню
оплату вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії.».
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами
четвертим – шостим.

Начальник Управління роздрібного
ринку електричної енергії

І. Городиський

Обґрунтування до рішення щодо схвалення проекту постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Змін до Правил користування
електричною енергією»
Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг", одними із основних завдань НКРЕКП є державне регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій в електроенергетиці та захист прав споживачів
електричної енергії.
Відповідно до абзацу першого пункту 6.6 Правил користування електричною
енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання
електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстровані в Міністерстві юстиції
України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами), оплата електричної енергії, яка
відпускається споживачу, здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у
розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний
розрахунковий або плановий період.
Умови щодо розрахунків за електричну енергію шляхом попередньої оплати
усіма категоріями споживачів, на яких поширюється дія ПКЕЕ, внесені до пункту 6.6
постановою НКРЕКП від 29 жовтня 2015 року № 2684, яка була прийнята на
виконання Указу Президента України від 14 листопада 2014 року № 876 "Про
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про
стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого
проведення опалювального сезону 2014/15 року" та з метою забезпечення
енергетичної безпеки держави і здійснення невідкладних заходів щодо сталого
проведення опалювального сезону 2015/16 року, в частині поліпшення стану
розрахунків за спожиту електричну енергію шляхом запровадження порядку
розрахунків за електричну енергію у формі попередньої оплати для усіх категорій
споживачів.
Разом з тим, дія зазначених положень постанови виявила проблеми, що
виникають із впровадженням попередньої оплати для певних груп споживачів, які в
силу чинників економічного або юридичного характеру не керують власними
фінансовими потоками. До таких суб’єктів відносяться, зокрема, підприємства
житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги щодо
забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих населенню
послуг, установи та організації, які фінансуються з державного та/або місцевого
бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків) населення.
Враховуючи вищезазначене, Управлінням роздрібного ринку електричної енергії
розроблено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил
користування електричною енергією" (далі – Проект постанови). Метою прийняття
вказаної постанови є створення паритетних умов врегулювання взаємовідносин між
енергопостачальниками та споживачами, які об’єктивно не мають можливості
керувати власними фінансовими потоками.
Вказаний Проект постанови має ознаки регуляторного акта, у зв’язку з чим,
згідно із статтею 15 Закону про НКРЕКП, він має бути оприлюднений на офіційному
веб-сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій.
З огляду на зазначене, Управління роздрібного ринку електричної енергії
виходить на Комісію з пропозиціями:

1. Схвалити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил
користування електричною енергією".
2. Оприлюднити проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил
користування електричною енергією" на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою
одержання зауважень і пропозицій.

Начальник Управління роздрібного
ринку електричної енергії

І.Городиський

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ
проекту постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про затвердження змін до Правил користування електричною енергією»,
що має ознаки регуляторного акта
І. Визначення проблеми.
Одними із основних завдань Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), що
визначені Законами України "Про електроенергетику" та "Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг", є державне регулювання діяльності суб'єктів природних
монополій в електроенергетиці та захист прав споживачів електричної енергії.
Відповідно до абзацу першого
пункту 6.6 Правил користування
електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань
регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами), оплата
електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється споживачем у
формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період.
Разом з тим, на сьогодні наявні проблеми, що виникали у зв’язку із
впровадженням попередньої оплати для певних груп споживачів, які в силу
чинників економічного або юридичного характеру не керують власними
фінансовими потоками. До таких суб’єктів відносяться, зокрема, підприємства
житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги
щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих
населенню послуг, установи та організації, які фінансуються з державного
та/або місцевого бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків)
населення.
Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Громадяни

Держава
Суб’єкти
господарювання
ліцензіата)

Так
через взаємовідносини з постачальником
електричної енергії суб’єктів, які утворені
та утримуються за рахунок громадян
(громадські об’єднання)
фінансування підприємств, які утримуються
за рахунок бюджету відповідного рівня
(42 узгодження фінансових потоків надходжень
та витрат

Ні
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II. Цілі державного регулювання.
Метою прийняття постанови НКРЕКП "Про затвердження Змін до Правил
користування електричною енергією" є створення паритетних умов
врегулювання взаємовідносин між енергопостачальниками та споживачами, які
об’єктивно не мають можливості керувати власними фінансовими потоками.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення
визначених цілей.
1. Визначення альтернативних способів:
Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2
Відсутність державного
регулювання
Альтернатива 3

Безумовна вимога здійснення попередньої оплати до всіх
споживачів
Визначення порядку розрахунків за взаємною згодою сторін

Визначення певної групи споживачів, які через об’єктивні

Прийняття запропонованого чинники не керують власними фінансовими потоками із
Проекту постанови
встановленням для них порядку розрахунків із врахуванням

зазначеної особливості

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.
1) Оцінка впливу на сферу інтересів держави:
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
регулювання

Вигоди
Відсутні

чинного

Відсутні
Альтернатива 2
Відсутність
державного
регулювання

Витрати
Необхідність передбачати
для бюджетних установ
певні обсяги коштів для
виконання платежів
попередньої оплати за
прогнозовані обсяги
споживання електроенергії
З боку суб’єкта природної
монополії буде застосовано
найбільш вигідний спосіб
врегулювання відносин, а
саме, збережено порядок
розрахунків попередньою
оплатою. Відтак,
збережеться необхідність
передбачати для бюджетних
установ певні обсяги коштів
для виконання платежів з
попередньої оплати за
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прогнозовані обсяги
споживання електроенергії
Планове та передбачуване Відсутні
Альтернатива 3
Прийняття
запропонованого фінансування установ та
Проекту постанови
організацій,
які
фінансуються
та
утримуються за рахунок
бюджетів
відповідного
рівня

2) Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
регулювання

Вигоди
Відсутні

чинного

Відсутні
Альтернатива 2
Відсутність
державного
регулювання
Безперебійне постачання
Альтернатива 3
Прийняття
запропонованого електричної енергії для
Проекту постанови
потреб технічних цілей
будинків або інших
колективних потреб
об’єднань внаслідок
відсутності наслідків
реалізації альтернатив 1 та
2, покращення показників
безпеки та якості
постачання електричної
енергії, дотримання
законних інтересів, прав та
свобод громадян
(населення)

Витрати
Для утримання суб’єктів
(об’єднань), які створені та
фінансуються за рахунок
внесків громадян мають
бути зібрані у вигляді
внесків кошти у розмірі
попередньої оплати у
розмірі прогнозу місячного
споживання
У разі несплати попередньої
оплати об’єкт підлягає
відключенню
Додаткових витрат не
передбачається

3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання:
Вид альтернативи
Альтернатива 1
Збереження
регулювання

Вигоди
Відсутні

чинного

Витрати
Неузгодженість фінансових
потоків надходжень та
витрат певної групи
споживачів призведе до
погіршення їх фінансового
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стану, та неможливості
виконання функцій
покладених на них
законодавством та/або
суспільством. Разові
додаткові витрати на
покриття передоплати у
розмірі середньомісячного
прогнозу споживання
електроенергії
Відсутні
З боку суб’єкта природної
Альтернатива 2
Відсутність
державного
монополії буде нав’язано
регулювання
найбільш вигідний для
монополіста спосіб, відтак
матимуть місце витрати
зазначені в альтернативі 1
Узгодженість фінансових Додаткових витрат не
Альтернатива 3
Прийняття
запропонованого потоків надходжень
та передбачається
Проекту постанови
витрат споживачів, що має
сприяти їх стабільному
економічному стану

ІV. Вибір найбільш
досягнення цілей.
Рейтинг результативності
(досягнення цілей під час
вирішення проблеми)
Альтернатива 1
Збереження
регулювання

оптимального

Бал результативності
(за чотирибальною
системою оцінки)
2

чинного

Альтернатива 2
Відсутність
державного
регулювання

1

Обрана альтернатива 3
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Прийняття запропонованого
Проекту постанови

альтернативного

способу

Коментарі щодо присвоєння
відповідного бала
Існуючий та менш
ефективний спосіб вирішення
проблеми, ніж обрана
альтернатива
Недоцільно усувати
регулювання відносин у сфері
де об’єктивно присутній
суб’єкт природної монополії
Дозволяє вирішити проблему
самим ефективним шляхом.
Забезпечує виконання вимог
чинного законодавства
України.
Внесення відповідних змін до
Правил має забезпечити
паритетність взаємовідносин
між постачальником та
споживачем, захист права
споживача щодо
безперебійного
електропостачання та
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постачальника щодо
отримання платежів за
електричну енергію згідно
умов договору

Рейтинг
результативності

Вигоди
(підсумок)

Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання

Відсутні

Альтернатива 2
Відсутність
державного
регулювання
Обрана
альтернатива 3

Відсутні

Прийняття
запропонованого
Проекту постанови

Забезпечує
досягнення цілей
державного
регулювання

Рейтинг
Альтернатива 1
Збереження
чинного
регулювання
Альтернатива 2
Відсутність
державного
регулювання
Обрана альтернатива
3
Прийняття
запропонованого
Проекту постанови

Обґрунтування
відповідного місця
альтернативи у рейтингу
Збільшення
Існуючий та менш
сукупних
ефективний спосіб
суспільних
вирішення проблеми, ніж
витрат внаслідок обрана альтернатива
необхідності
резервування
певної
суми
коштів в якості
передоплати
Відсутні
Недоцільність відмови від
регулювання суб’єкта
природної монополії
Витрати
(підсумок)

Потребує
Дозволяє вирішити
незначних витрат проблему самим
на запровадження ефективним шляхом.
Має покращити фінансовий
стан певної групи
споживачів, відтак
забезпечить своєчасність та
повноту розрахунків за
електроенергію

Аргументи щодо переваги обраної
альтернативи / причини відмови
від альтернативи
Існуючий та менш ефективний
спосіб вирішення проблеми, ніж
обрана альтернатива
Суб’єкт природної монополії
підлягає регулюванню з боку
Держави
Має покращити фінансовий стан
певної групи споживачів, відтак
забезпечить своєчасність та повноту
розрахунків за електроенергію, що у
свою чергу матиме позитивний

Оцінка ризику
зовнішніх чинників на
дію запропонованого
регуляторного акта
Відсутні

Відсутні

Відсутні
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вплив на фінансовий стан та
стабільну роботу
електроенергетичної галузі

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної
проблеми.
Проектом пропонується затвердити Зміни до Правил користування
електричною енергією, якими буде передбачено, що підприємства житловокомунального господарства та підприємства, які надають послуги щодо
забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих
населенню послуг, установи та організації, які фінансуються з державного
та/або місцевого бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків)
населення розраховуються за електричну енергію після закінчення
розрахункового періоду.
Реалізація Проекту забезпечить узгодження фінансових надходжень та
витрат зазначених споживачів.
VI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Термін дії акта необмежений та може бути змінений у разі внесення
відповідних змін до чинного законодавства.
VII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.
За результатами дії регуляторного акта:
1) дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного
та/або місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта;
2) дія акта розповсюджується на 42 постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом та на суб’єктів господарювання, які не мають
можливості управляти власними фінансовими потоками (підприємства
житлово-комунального господарства та підприємства, які надають послуги
щодо забезпечення комунально-побутових потреб населення, в межах наданих
населенню послуг, установи та організації, які фінансуються з державного
та/або місцевого бюджету, та/або які утримуються за рахунок коштів (внесків)
населення). Статистичні дані щодо кількості таких суб'єктів господарювання
відсутні у зв'язку із неможливістю їх визначення;
3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних
положень акта.
Відповідно до частини другої статті 15 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» проект постанови, що має ознаки регуляторного акта,
аналіз впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному
веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua. НКРЕКП у межах
компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проекту регуляторного акта
і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде опубліковано в
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засобах масової інформації після його прийняття.

VIII. Очікувані результати прийняття регуляторного акта.
Результатом прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження
змін до Правил користування електричною енергією» є створення паритетних
умов врегулювання взаємовідносин між енергопостачальниками та
споживачами
(підприємства
житлово-комунального
господарства
та
підприємства, які надають послуги щодо забезпечення комунально-побутових
потреб населення, в межах наданих населенню послуг, установи та організації,
які фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, та/або які
утримуються за рахунок коштів (внесків) населення), які об’єктивно не мають
можливості керувати власними фінансовими потоками.

Голова НКРЕКП

"___"___________ 2016 р.

Д. Вовк

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
чинної редакції окремих пунктів Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28
(із змінами) та нової редакції цих пунктів зі змінами *

№

Чинна редакція

Редакція зі змінами

Розділи та пункти Правил користування електричною енергією
VІ. Розрахунки за користування електричною енергією
Розрахунки споживача за використану електричну енергію
Розрахунки споживача за електричну енергію здійснюються
здійснюються за розрахунковий період відповідно до умов договору. за розрахунковий період відповідно до умов договору.

Розрахунковий період становить один місяць, за винятком
Розрахунковий період становить один місяць, за винятком
випадку, передбаченого пунктом 6.8 цих Правил.
випадку, передбаченого пунктом 6.8 цих Правил.
Вибір виду тарифу здійснюється споживачем, зазначається у
Вибір виду тарифу здійснюється споживачем, зазначається у
договорі та може бути змінений у порядку, передбаченому договорі та може бути змінений у порядку, передбаченому
договором, але не частіше ніж один раз на рік.
договором, але не частіше ніж один раз на рік.

6.1

Споживач має право на зміну виду тарифу у разі зміни
Споживач має право на зміну виду тарифу у разі зміни
значення тарифних коефіцієнтів, які використовуються для значення тарифних коефіцієнтів, які використовуються для
визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами визначення рівня ставок тарифів, диференційованих за періодами
часу.
часу.
Обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті, мають
Обсяги електричної енергії, які підлягають оплаті, мають
визначатися відповідно до даних розрахункового обліку електричної визначатися відповідно до даних розрахункового обліку електричної
енергії про її фактичне споживання за винятком випадків, енергії.
передбачених цими Правилами.
За електричну енергію, що обліковується на окремій площадці
За електричну енергію, що обліковується на окремій
вимірювання, розрахунки здійснюються за одним тарифом.
площадці вимірювання, розрахунки здійснюються за одним тарифом.
На території споживача за однією адресою відповідно до
На території споживача за однією адресою відповідно до
проектних рішень може бути організовано одну або декілька проектних рішень може бути організовано одну або декілька
додаткових (окремих) площадок вимірювання. При цьому проектом додаткових (окремих) площадок вимірювання. При цьому проектом
має бути виключена можливість приєднання на додаткових має бути виключена можливість приєднання на додаткових
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(окремих)
площадках
вимірювання
електроустановок
або
струмоприймачів, не передбачених проектом.
Оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу,
здійснюється споживачем у формі попередньої оплати у розмірі
вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на
відповідний розрахунковий або плановий період.

(окремих)
площадках
вимірювання
електроустановок
або
струмоприймачів, не передбачених проектом.
Оплата електричної енергії здійснюється споживачем, як
правило, у формі попередньої оплати у розмірі вартості заявленого
обсягу
споживання
електричної
енергії
на
відповідний
розрахунковий або плановий період.

Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника
Споживачі за взаємною згодою сторін (постачальника
електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату електричної енергії та споживача) можуть здійснювати оплату
вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з вартості обсягу електричної енергії плановими платежами з
наступним перерахунком.
наступним перерахунком, що проводиться за фактично відпущену
електричну енергію згідно з показами засобу (засобів) обліку.
Суб’єкти господарювання предметом діяльності яких є
надання житлово-комунальних послуг населенню, в межах
наданих населенню послуг, установи та організації, які
фінансуються з державного та/або місцевого бюджету, та/або які
утримуються за рахунок коштів (внесків) населення здійснюють
повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії один
раз за фактичними показами засобів обліку електричної енергії
на початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до
договору про постачання або купівлю-продаж електричної
енергії. За наявності фінансової можливості та за погодженням з
постачальником електричної енергії зазначені суб’єкти
господарювання, установи та організації можуть здійснювати
попередню оплату вартості заявленого обсягу споживання
електричної енергії.

6.6

У разі систематичного (тричі впродовж календарного року)
порушення споживачем, який застосовує порядок оплати авансовими
та/або плановими платежами, умов договору про постачання
електричної енергії в частині своєчасної оплати вартості обсягу
електричної енергії авансовими та/або плановими платежами
постачальник електричної енергії має право ініціювати внесення змін
до договору в частині переведення споживача на попередню оплату
заявлених обсягів споживання електричної енергії.
Порівняльна таблиця

У разі систематичного (тричі впродовж календарного року)
порушення споживачем, який застосовує порядок оплати авансовими
та/або плановими платежами, умов договору про постачання
електричної енергії в частині своєчасної оплати вартості обсягу
електричної енергії авансовими та/або плановими платежами
постачальник електричної енергії має право ініціювати внесення
змін до договору в частині переведення споживача на попередню
оплату заявлених обсягів споживання електричної енергії.
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Споживачі, які користуються об'єктами (електроустановками)
Споживачі, які користуються об'єктами (електроустановками)
на підставі договорів оренди, здійснюють повну попередню оплату на підставі договорів оренди, здійснюють повну попередню оплату
прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на прогнозованого обсягу споживання електричної енергії на
розрахунковий період.
розрахунковий період.
Початок та тривалість розрахункового та/або планового
періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма
та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та
остаточного
розрахунку
зазначаються
у
договорі
між
постачальником електричної енергії та споживачем.

Початок та тривалість розрахункового та/або планового
періоду для розрахунку плати за спожиту електричну енергію, форма
та порядок оплати, терміни здійснення планових платежів та
остаточного
розрахунку
зазначаються
у
договорі
між
постачальником електричної енергії та споживачем.

* – зміни виділені за принципом:
те, що підлягає виключенню – курсивом;
новий текст – напівжирним шрифтом.

Начальник управління роздрібного
ринку електричної енергії
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І. Городиський
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