
Обґрунтування 
до питання про схвалення проєкту постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, «Про 
затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії» 

 

 
Відносини на роздрібному ринку електроенергії регулюються Законом України 

«Про ринок електричної енергії». Так, відповідно до положень Закону   учасники ринку, 
які порушили нормативно-правові акти, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, несуть відповідальність згідно із законом. Правопорушенням на 
ринку електричної енергії є, зокрема, крадіжка електричної енергії, самовільне 
підключення до об’єктів електроенергетики, споживання електричної енергії без 
приладів обліку.  Поведінка учасників роздрібного ринку електричної енергії у разі 
виявлення оператором системи факту безоблікового споживання електричної енергії 
споживачем  визначена Правилами роздрібного ринку.  

З метою удосконалення норм Правил роздрібного ринку в частині врегулювання 
порядку виявлення, фіксації порушення споживачем Правил роздрібного ринку, 
порушення роботи вузла комерційного обліку електричної енергії, визначення обсягу та 
вартості необлікованої електричної енергії,  Департаментом із регулювання відносин та 
захисту прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії розроблено проєкт 
постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил роздрібного ринку електричної 
енергії» (далі – Проєкт). 

Зазначений Проєкт містить ознаки регуляторного акта та потребує проходження 
процедури підготовки відповідно до частини першої статті 15 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг». 

Враховуючи вищевикладене, Департаментом із регулювання відносин та захисту 
прав споживачів на роздрібному ринку електричної енергії пропонує: 

1. Схвалити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил 
роздрібного ринку електричної енергії». 

2. Оприлюднити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил 
роздрібного ринку електричної енергії» на офіційному веб-сайті НКРЕКП з метою 
одержання зауважень і пропозицій та подальших відкритих обговорень. 
 
 
 
Директор Департаменту із регулювання  
відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії                          Ігор  ГОРОДИСЬКИЙ 



                                                               ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 
 

ПОСТАНОВА 
 
 
 

___________        № _______ 
 
 
 
 
 

Київ 
 
 
 
 
 
 
 

Про затвердження Змін до  
Правил роздрібного ринку 
електричної енергії 
 
 
 

 
 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» 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 роздрібного ринку електричної енергії, 
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня                 
2018 року № 312, що додаються. 

 
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 
 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Постанова Національної 
комісії, що здійснює 
державне регулювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг 
_________________ № _____ 

 
 

Зміни до Правил роздрібного ринку електричної енергії 
 
 

1. В абзаці четвертому пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І слова «та який є 
підставою для визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії» 
виключити. 

 
2. У підпункті 20 пункту 5.5.5 глави 5.5 розділу V слова «від технологічних 

електричних мереж споживача» виключити. 
 
3. У розділі VIII: 
 
1) у главі 8.2: 
у пункті 8.2.5: 
в абзаці першому знаки та слова «(за умови посвідчення цієї особи)» 

виключити; 
абзац третій після слів «цих Правил та» доповнити знаками та словами 

«, у разі порушення обліку електричної енергії,»; 
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту: 
«Особа, яка допустила представників оператора системи на об'єкт 

(територію) споживача для проведення перевірки, має пред’явити 
представникам оператора системи документ, що посвідчує її особу. Відповідні 
дані, що посвідчують особу, зазначаються в акті про порушення (крім випадку 
складення акта у присутності споживача). У разі відмови особи, яка допустила 
представників оператора системи на об'єкт (територію) споживача для 
проведення перевірки, пред’являти представникам оператора системи документ, 
що посвідчує її особу, відповідна відмова особи має фіксуватися відеозйомкою, 
про що зазначається в акті про порушення.». 

У зв'язку з цим абзаци восьмий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами 
дев’ятим – вісімнадцятим; 

абзац дев’ятий після слів «підписувати акт про порушення» доповнити 
словами та знаками «та/або мають право пред’являти документ, що посвідчує 
його особу»; 

абзац десятий доповнити новим реченням такого змісту: «Якщо графи та 
рядки акта про порушення не стосуються виявленого порушення, про це 
зазначається у відповідних графах та рядках цього акта.»; 
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в абзаці тринадцятому знаки та слова «(за умови посвідчення цієї особи)» 
виключити; 

у пункті 8.2.6: 
абзаци перший та другий замінити одним абзацом першим такого змісту: 
«Акт про порушення розглядається комісією з розгляду актів про 

порушення, що створюється оператором системи і має складатися не менше ніж 
з трьох уповноважених представників оператора системи.». 

У зв’язку з цим абзаци третій – десятий вважати відповідно абзацами 
другим – дев’ятим; 

абзац шостий викласти в такій редакції: 
«Акт про порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами 

порядку протягом 90 календарних днів від дня його складення, вважається 
недійсним та підлягає скасуванню, крім випадків необхідності проведення 
експертизи або отримання висновку заводу виробника щодо пломб, індикаторів 
та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії для встановлення факту 
порушення. Якщо для розгляду акта про порушення необхідні результати 
експертного дослідження та/або обстеження заводом виробником, його перебіг 
починається з дати їх отримання оператором системи від експертної установи 
та/або заводу виробника.»; 

абзац дев’ятий після слів «цих Правил» доповнити словами «у частині 
порушення обліку електричної енергії»; 

доповнити новим абзацом такого змісту: 
«У разі встановлення, що порушення роботи вузла обліку виникло не з 

вини споживача, обсяг спожитої електричної енергії споживачем від дня 
порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, визначається відповідно 
до Кодексу комерційного обліку.»; 

 
2) у главі 8.4: 
абзац другий пункту 8.4.1 після слів «пошкодження або зрив пломб» 

доповнити словами та знаками «та/або пристроїв (шафи обліку, захисної панелі 
тощо), на яких встановлені такі пломби та які закривають доступ до 
струмоведучих частин схеми (вузла) обліку»; 

підпункт 2 пункту 8.4.2 викласти в такій редакції: 
«2) пошкодження або відсутність пломб з відбитками тавр оператора 

системи чи інших заінтересованих сторін, установлених на засобах 
вимірювальної техніки (вузлах обліку), (крім пломб, установлених на кріпленнях 
кожуха лічильника електричної енергії,) та/або пристроїв (шафи обліку, захисної 
панелі тощо), на яких встановлені такі пломби та які закривають доступ до 
струмоведучих частин схеми (вузла) обліку (за умови наявності акта про 
пломбування, складеного в порядку, встановленому Кодексом комерційного 
обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів 
вимірювальної техніки та установлених пломб);»; 

у пункті 8.4.4: 
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в абзаці сьомому слова, цифри та знаки «протягом 50 календарних днів з 
дня виявлення представниками оператора системи факту спрацювання 
індикатора, який схемотехнічно вмонтований у лічильник,» виключити; 

доповнити новими абзацами такого змісту: 
«Якщо за результатами експертизи, підтверджено факт пошкодження 

пломб, індикаторів, засобів вимірювальної техніки або втручання в роботу 
засобів вимірювальної техніки, витрати оператора системи на проведення 
експертизи спеціалізованою організацією (підприємством) відшкодовуються 
оператору системи стороною, відповідальною за збереження засобу 
комерційного обліку та пломб, крім випадків: 

встановлення експертизою, що порушення роботи засобу обліку виникло 
не з вини споживача; 

надання стороною, відповідальною за збереження засобу комерційного 
обліку та пломб, оператору системи письмової згоди з фактом пошкодження 
пломб, індикаторів, засобів вимірювальної техніки або втручання в роботу 
засобів вимірювальної техніки до моменту оплати оператором системи вартості 
робіт з проведення експертизи; 

надання стороною, відповідальною за збереження засобу комерційного 
обліку та пломб, оператору системи письмової відмови від проведення 
експертизи до моменту оплати оператором системи вартості робіт з проведення 
експертизи. 

Якщо експертиза здійснювалася за рахунок споживача та за її результатами 
не підтверджено зазначений в акті про порушення факт пошкодження пломб, 
індикаторів, засобів вимірювальної техніки або факт втручання в роботу засобів 
вимірювальної техніки, або встановлено, що порушення роботи засобу обліку, 
власником якого є оператор системи, виникло не з вини споживача, витрати 
споживача на проведення експертизи відшкодовуються оператором системи.»; 

пункт 8.4.5 після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого 
змісту: 

«У разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 2 
пункту 8.4.2 цієї глави, положення цієї глави застосовуються за умови наявності 
доступу до струмоведучих частин схеми (вузла) обліку, про що зазначається в 
акті про порушення, та, у частині щодо пошкодження/відсутності пломби, якщо 
з моменту встановлення пломби до моменту виявлення факту її 
пошкодження/відсутності минуло не більше п’яти років (для непобутових та 
колективних побутових споживачів) або половини міжповірочного інтервалу 
лічильника, встановленого на об’єкті (території) індивідуального побутового 
споживача.». 

У зв'язку з цим абзаци другий та третій вважати відповідно абзацами третім 
та четвертим; 

у пункті 8.4.7 абзаци десятий – тринадцятий замінити одним абзацом  
десятим такого змісту: 

«де Ц i – середня вартість витрат оператора системи на купівлю однієї 
кіловат-години (кВт·год) електричної енергії на компенсацію незапланованих 
втрат електричної енергії, її передачі та розподілу протягом i-того календарного 
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місяця (цінового періоду) (грн/кВт·год), яка визначається виходячи з суми 
середньої ціни купівлі електричної енергії оператором системи на балансуючому 
ринку та тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії (для 
споживача відповідного класу напруги) протягом i-того календарного місяця 
(цінового періоду), грн/кВт·год.». 

У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцятий вважати відповідно 
абзацами одинадцятим – сімнадцятим; 

у пункті 8.4.8: 
у підпункті 1 знаки та слова «(у частині пошкодження засобів 

вимірювальної техніки та/або пломб)» замінити знаками та словами «(у частині 
пошкодження/відсутності засобів вимірювальної техніки та/або пломб, та/або 
пристроїв (шафи обліку, захисної панелі тощо), на яких встановлені пломби)»; 

підпункти 3 та 4 викласти в такій редакції: 
«3) якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, 

струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням 
схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої 
електричної енергії, виявити які представники оператора системи під час 
проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку не мали 
можливості, або установив пристрій, що занижує покази лічильника електричної 
енергії (використання фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у разі 
невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання 
електромагнітних полів тощо), - з дня останньої технічної перевірки або набуття 
споживачем права власності/користування на об'єкт (якщо технічну перевірку у 
період з дати набуття споживачем права власності/користування на об'єкт до 
дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але 
не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, 
що передували дню виявлення порушення; 

 
4) якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, 

струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі без укладення 
договору з оператором системи, – з дня останньої технічної перевірки або огляду 
електричної мережі, до якої було здійснене самовільне підключення, або набуття 
споживачем права власності/користування на об'єкт (якщо технічну перевірку 
або огляд у період з дати набуття споживачем права власності/користування на 
об'єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення 
порушення, але не більше загальної кількості календарних днів у дванадцяти 
календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;»; 

абзац п’ятий пункту 8.4.11 доповнити новим реченням такого змісту: «Для 
колективного побутового споживача коефіцієнт використання потужності K вик 
приймається рівним 0,4.». 

 
4. У преамбулі додатку 9 слова «облік електричної енергії» виключити. 
  
 

Директор Департаменту із регулювання  
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відносин та захисту прав споживачів на 
роздрібному ринку електричної енергії          Ігор ГОРОДИСЬКИЙ 


