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Загальна інформація

Обсяги споживання е/е непобутовими споживачами за тарифами,
диференційованими за періодами часу, у 2018

Кількість
споживачів

Річний обсяг
споживання, 

МВт*год

Обсяг споживання, 
МВт*год

Диференціація
споживачів по 
потужності, %

до 150 
кВт

більше 
150 кВт

до 150 
кВт

більше 
150 кВт

Непобутові споживачі, лічильники
з можливістю перепрограмування
на погодинний облік

14 424 58% 24 302 902 367 774 23 935 128 73% 27%

Непобутові споживачі, без 
можливості перепрограмування на 
погодинний облік

10 441 42% 4 266 048 133 068 4 132 980 65% 35%

Всього 24 865 28 568 950 500 842
28 068 

108
70% 30%

Тарифи, диференційовані за періодами часу діяли до 31.12.2018



Причини відміни дифтарифів

Набрав чинності Закон України «Про ринок електричної енергії» відповідно до якого:

• з 01.01.2019 постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами (крім постачання
електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальниками «останньої надії»)

• НКРЕКП має забезпечити відсутність перехресного субсидіювання між різними категоріями споживачів. 
(Також ліквідація перехресного субсидіювання визначена пріоритетним завданням у Програмі діяльності
Кабінету Міністрів України).

• Визнання Постанови № 1241 такою, що втратила чинність, забезпечило зменшення перехресного
субсидіювання між різними категоріями споживачів на 3,5 млрд грн.

Універсальна послуга
постачання побутовим та
малим непобутовим
споживачам, що гарантує їхні
права бути забезпеченими
електричною енергією
визначеної якості на всій
території України

Побутовий споживач
фізична особа, яка
використовує електричну
енергію для забезпечення
власних побутових потреб, що
не включають професійну
та/або господарську діяльність

Малий непобутовий споживач
споживач, який не є побутовим
споживачем і купує електричну
енергію для власного
споживання, електроустановки
якого приєднані до електричних
мереж з договірною потужністю
до 50 кВт;
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Диференціація за періодами часу

Ціна електричної енергії 
на ОРЕ формується 

погодинно пропорційно
добовому графіку 

навантаження

Енергопостачальник має 
змогу формувати ціну на 
електричну енергію для 

споживача з урахуванням 
рівня погодинної ціни на 

електричну енергію в ОРЕ

Прилад обліку споживача 
має дозволяти фіксувати 

обсяг споживання 
електричної енергії у 
розрізі кожної години 

доби
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Середня оптова ціна продажу електроенергії за лютий 2019 року

2 156

690

Споживачі мають можливість сплачувати за е/е за ціною, що
враховує добовий графік споживання електричної енергії



АСКОЕ

об'єкт з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання 50 тис. 
кВт•год і більше має бути забезпечений локальним устаткуванням збору та обробки даних (ЛУЗОД). 

характеристики засобів диференційного (погодинного) обліку електричної енергії, призначених для визначення обсягу 
електричної енергії з метою забезпечення проведення розрахунків за електричну енергію, мають відповідати вимогам 
нормативних документів до автоматизованих систем комерційного обліку суб'єктів Оптового ринку електричної енергії 
України. 

споживач має право об'єднати локальне устаткування збору та обробки даних в автоматизовану систему комерційного 
обліку електричної енергії споживача. 

електропередавальна організація приймає до розрахунків за електричну енергію схему розрахункового обліку 
електричної енергії після встановлення локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи 
комерційного обліку електричної енергії споживача.   



Тимчасовий порядок визначення обсягів

група «а»

• площадки вимірювання з погодинним 
обліком електроенергії, закупівля 
електроенергії для яких здійснюється 
відповідно до добового графіку
споживання

група «б»

• площадки вимірювання без погодинного 
обліку електроенергії, закупівля 
електроенергії для яких здійснюється 
відповідно до графіку оператора системи 
розподілу

Згідно з Тимчасовим порядком всі площадки вимірювання діляться на 2 групи

Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на 
оптовому ринку електричної енергії на перехідний період до дати
початку дії нового ринку електричної енергії затверджено Постановою
НКРЕКП від 28.12.2018 № 2118



Зміни до Тимчасового порядку

площадки вимірювання належать до групи «а» за умови забезпечення організації щодобового формування та відправки 
файлів-макетів із добовим погодинним графіком споживання електричної енергії 

на площадках вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 150 кВт і більше мають бути встановлені 
лічильники погодинного комерційного обліку електричної енергії та забезпечена можливість щодобового дистанційного 
зчитування показів лічильників (ЛУЗОД/АСКОЕ). Якщо ця умова не виконана, то такі площадки вимірювання мають бути 
віднесені до групи «б».

на площадках вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок до 150 кВт дозволяється встановлення 
лічильників багатозонного обліку електричної енергії із гарантованим щодобовим зчитуванням показів без 
дистанційного доступу.

при використанні багатозонних лічильників електричної енергії добовий погодинний графік споживання електричної 
енергії визначається шляхом рівномірного розподілу обсягу споживання у відповідній часовій зоні доби по годинах цієї 
зони.

Зміни дозволять споживачам із зонними приладами обліку електричної енергії обрати 
електропостачальника та укласти з ним договір із застосуванням цін, що враховують
добовий графік споживання електричної енергії
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Зміна обсягів продажу електричної енергії в ОРЕ в лютому 2019 року 
по відношенню до лютого 2018 року


