Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання
та оплати спожитої електричної енергії
Згідно Правил роздрібного ринку електричної енергії Постачальник послуг комерційного обліку
забезпечує зняття показів засобів вимірювальної техніки відповідно до Кодексу комерційного
обліку.
Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в порядку,
встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ).
У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії обсяги спожитої електрично ї
енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 календарний місяць.
Послуги комерційного обліку, що передбачені тарифом на передачу/розподіл електричної енергії,
надаються операторами системи споживачам без додаткової оплати в рамках укладеного зі
споживачем договору про надання послуг з передачі/розподілу електричної енергії.
Послуги комерційного обліку електричної енергії, що не передбачені тарифом на передачу/розподіл
електричної енергії, надаються операторами системи споживачам на платній основі.
Розділом 8.6. глави VIII ККОЕЕ передбачено наступне:
Зчитування показів з лічильників, встановлених у споживачів, може здійснюватися споживачем, а
також оператором системи або постачальником послуг комерційного обліку (далі - ППКО) (у ролі
оператора зчитування даних з лічильників (далі - ОЗД)), відповідно до цього Кодексу та умов
договору.
Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового
посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на
об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів
комерційного обліку та разом із Споживачем проводити звіряння фактично використаних обсягів
електричної енергії з підписанням відповідного акту.
Споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам
постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після
пред’явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку
електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматизованого
зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку.
У разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів розрахункових засобів
вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за
постачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживач подає про це заяву учаснику
роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ.
Згідно п. 4.1. Правил роздрібного ринку, розрахунки за електричну енергію та послуги, що
надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі
відповідно до укладених договорів.
Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума
коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
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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.
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).
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.
За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад
обумовлений термін споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством
та договором.
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.

