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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВ А 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про затвердження Методики 
розрахунку плати за послуги 
комерційного обліку електричної 
енергії, що надаються оператором 
системи розподілу на території 
здійснення його ліцензованої 
діяльності 
 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 
ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Затвердити Методику розрахунку плати за послуги комерційного 
обліку електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на 
території здійснення його ліцензованої діяльності, що додається.  

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

опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий 
кур’єр». 
 
 

Голова НКРЕКП                             О. Кривенко 



 
                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

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

 

Методика 
розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що 

надаються оператором системи розподілу на території здійснення його 
ліцензованої діяльності 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Методика розроблена відповідно до вимог Закону України «Про 
ринок електричної енергії» з метою визначення механізму формування плати за 
надані оператором системи розподілу (далі – ОСР) послуги комерційного обліку 
електричної енергії на території здійснення його ліцензованої діяльності.  

 
1.2. Плата за послуги комерційного обліку, що надаються ОСР на 

території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до 
цієї Методики. 

 
1.3. Комерційний облік на 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 електричної енергії, затвердженого 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 311 (далі – ККО), 
та 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 (далі – ПРРЕЕ). 

 
1.4. Права та обов’язки ОСР як постачальника послуг комерційного обліку 

визначаються відповідно до ККО. 
 
1.5. У цій Методиці терміни вживаються в таких значеннях: 
амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших 

необоротних та нематеріальних активів, що амортизується протягом строку їх 
корисного використання (експлуатації); 

замовник – фізична або юридична особа, або фізична особа-підприємець, 
яка замовляє послуги комерційного обліку електричної енергії. 
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Інші терміни в цій Методиці вживаються у значеннях, наведених у законах 
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ціни і 
ціноутворення», ККО, ПРРЕЕ, Кодексі системи розподілу, затвердженому 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 310. 

 

2. Формування плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, 
надані ОСР 

2.1. Джерелами фінансування витрат ОСР з надання послуг комерційного 
обліку електричної енергії замовникам цих послуг на території здійснення його 
ліцензованої діяльності, а також забезпечення виконання обов’язків щодо 
забезпечення обліку електричної енергії, покладених на ОСР, є плата за послуги 
комерційного обліку та тариф на послуги з розподілу електричної енергії. 

 
2.2. Витрати ОСР, пов’язані із забезпеченням комерційного обліку 

електричної енергії відповідно до ККО на електроустановках, де вони є стороною, 
відповідальною за точки комерційного обліку (далі – ВТКО), а також витрати, 
пов’язані з виконанням обов’язків, покладених на ОСР, покриваються ОСР. 

Це стосується забезпечення відповідно до ККО: 
формування та передачі даних комерційного обліку з інтегральних та 

зонних лічильників, організації каналів зв’язку та зчитування інформації з засобів 
обліку з можливістю дистанційного зчитування даних (смарт-лічильників); 

один раз на 6 місяців планового контрольного огляду та один раз на 3 роки 
планової технічної перевірки засобів та схем обліку у всіх користувачів, 
електроустановки яких розташовані на території ліцензованої діяльності ОСР, 
відповідно до затверджених графіків; 

налаштування, заміни, модернізації, а також технічної підтримки та 
обслуговування належних ОСР засобів обліку в терміни, встановлені нормативно-
технічними документами; 

встановлення у споживачів засобів комерційного обліку електричної енергії, 
які використовуються для здійснення розрахунків за спожиту електричну енергію 
на час проведення експертизи, періодичної повірки, обслуговування або ремонту 
засобів комерційного обліку; 

планової заміни та/або перенесення існуючих засобів комерційного обліку 
електричної енергії (у тому числі винос вузла обліку електричної енергії/ 
лічильника у побутових споживачів на фасад будинку) за ініціативою ОСР; 

позапланової заміни або ремонту несправних або пошкоджених не з вини 
споживача засобів комерційного обліку, що належать ОСР; 

створення (реєстрації) та ліквідації (вилучення з реєстру) точок 
комерційного обліку (далі – ТКО) на комерційній межі ОСР з побутовими та 
малими непобутовими споживачами; 
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періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, 
транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати 
вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для 
побутових потреб електричну енергію), що є власністю фізичних осіб, спільною 
власністю співвласників багатоквартирного будинку, якщо інше не встановлено 
договором, укладеним відповідно до законів, що регулюють відносини у сфері 
електроенергетики; 

позапланової повірки, контрольного огляду, технічної перевірки, перевірки 
програмування засобів комерційного обліку електричної енергії у споживачів за 
ініціативою ОСР; 

приведення стану належних ОСР схем та засобів комерційного обліку у 
відповідність до вимог нормативних документів (у тому числі відновлення стану 
комерційного обліку після його порушення); 

приведення стану належних споживачу схем та засобів комерційного обліку 
у відповідність до вимог нормативних документів (у тому числі відновлення 
стану комерційного обліку після його порушення) у випадку, якщо ОСР є 
стороною, з вини якої відбулися порушення схеми розрахункового обліку 
електричної енергії, пошкодження або неправомірний демонтаж засобу 
комерційного обліку, або інші дії, що призвели до невідповідності вузла обліку 
споживача проектним рішенням; 

вхідного контролю засобу комерційного обліку за ініціативою ОСР під час 
його встановлення та/або опломбування; 

інших функцій щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії, 
які відповідно до чинних нормативно-правових актів є виключною компетенцією 
ОСР (витрати на які включаються до тарифів на розподіл електричної енергії). 

 
2.3. Витрати ОСР, пов’язані із наданням послуг комерційного обліку 

електричної енергії, які не належать до виключної компетенції ОСР, 
покриваються замовниками цих послуг за рахунок плати за послуги комерційного 
обліку.  

До послуг комерційного обліку електричної енергії, що надаються за 
ініціативою замовника відповідно до ККО, належать:  

установлення/заміна (у тому числі проектування, монтаж/демонтаж) 
вузлів та засобів комерційного обліку; 

технічна підтримка, обслуговування та ремонт належних замовникам 
засобів комерційного обліку, допоміжного обладнання та автоматизованих 
систем, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії, їх 
програмного та апаратного забезпечення; 

будь-які дії або сукупність дій щодо даних комерційного обліку 
виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та 
експортованої електричної енергії (збір, формування, обробка, зберігання, 
передача, керування та адміністрування даних щодо комерційного обліку тощо), а 
також організація каналів зв’язку та зчитування інформації з засобів обліку з 
можливістю дистанційного зчитування даних (смарт-лічильників); 
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налаштування (у тому числі параметризація у разі вибору споживачем 
іншого виду тарифу на електричну енергію та при переході на розрахунки за 
електричну енергію за зонним тарифом) лічильника електричної енергії; 

перенесення існуючих вузлів обліку електричної енергії або їх складових 
частин; 

розділення обліку електричної енергії в домогосподарствах, окремих 
квартирах або в багатоквартирних будинках; 

позапланова заміна пошкоджених (з вини споживача) засобів 
комерційного обліку; 

позапланова (позачергова) повірка, контрольний огляд, технічна перевірка 
стану вузла обліку або його складових частин, перевірка схеми обліку, 
дооблікових та післяоблікових електричних кіл, перевірка програмування засобів 
комерційного обліку електричної енергії; 

експертиза засобів та схем комерційного обліку електричної енергії у разі 
сумніву споживача у правильності роботи вузла обліку або його складових 
частин; 

періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, 
транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки, результати 
вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиту для 
непобутових потреб електричну енергію; 

відновлення стану комерційного обліку або приведення стану існуючого 
обліку на комерційній межі між операторами мережі та споживачами у 
відповідність до проектних рішень у ТКО, де споживач є стороною, 
відповідальною за точки комерційного обліку, або стороною, з вини якої 
відбулися порушення схеми розрахункового обліку електричної енергії, 
пошкодження або викрадення засобу комерційного обліку, недотримання строків 
періодичної повірки ЗВТ або інші дії, що призвели до невідповідності вузла 
обліку споживача проектним рішенням. 

 
2.4. Витрати ОСР, пов’язані із наданням послуг комерційного обліку 

електричної енергії, які належать до виключної компетенції ОСР, покриваються 
замовниками цих послуг за рахунок плати за послуги комерційного обліку, 
вартість яких визначається відповідно до Методики розрахунку вартості робіт з 
підключення електроустановок споживачів до електричних мереж ліцензіата та 
інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, 
затвердженої постановою НКРЕКП від 29 грудня 2017 року № 1618, а саме: 

здійснення позачергової технічної перевірки правильності роботи засобу 
обліку (перевірка схеми вмикання) за ініціативою споживача; 

пломбування (розпломбування) вузла обліку або його частини; 
параметризація багатофункціонального електронного лічильника за 

ініціативою споживача.  
 
2.5. ОСР не має права вимагати від замовників відшкодування витрат 

виконання робіт (надання послуг), які не замовлялися, фактично не виконувались 
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(не надавалися) або повинні забезпечуватися за рахунок ОСР відповідно до вимог 
чинного законодавства України. 

 
2.6. Формування плати за послуги комерційного обліку (для кожного виду 

послуг комерційного обліку окремо), а також складової на облік електричної 
енергії тарифу на розподіл електричної енергії здійснюється на підставі 
обґрунтованих витрат ОСР для забезпечення комерційного обліку на території 
здійснення його ліцензованої діяльності та складається з: 

 

1) операційних витрат для забезпечення діяльності з надання послуг 
комерційного обліку ОСР, у тому числі матеріальних витрат на провадження 
діяльності з надання послуг комерційного обліку ОСР (витрати на сировину та 
матеріали, витрати на паливо, витрати на ремонт тощо): 

витрат на оплату праці; 
відрахувань на соціальні заходи; 
амортизації; 
інших операційних витрат; 

 

2) фінансових витрат при провадженні діяльності з надання послуг 
комерційного обліку ОСР; 

 

3) розрахункового прибутку від провадження діяльності з надання послуг 
комерційного обліку ОСР. 

 
2.7. Величина плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, 

які надає ОСР замовникам, може бути обмежена граничним розміром плати за ці 
послуги згідно з окремим рішенням НКРЕКП. 

 
2.8. Витрати, які можуть бути віднесені до діяльності з надання послуг 

комерційного обліку, визначаються та відображаються згідно з Законом України 
«Про природні монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Галузевими методичними 
рекомендаціями з формування собівартості виробництва, передачі та постачання 
електричної і теплової енергії, розробленими АТ «ЛьвівОРГРЕС» та 
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 
20 вересня 2001 року № 447, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, 
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 
затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року 
№ 291, рішеннями ОСР щодо принципів і методів планування, ведення обліку 
витрат та калькулювання виробничої собівартості. 

 
2.9. Перелік видів послуг комерційного обліку електричної енергії та 

розмір відповідної плати за послуги комерційного обліку (з зазначенням 
структури витрат на забезпечення ОСР послуг комерційного обліку електричної 
енергії) затверджується відповідним наказом ОСР та розміщується на його 
офіційному веб-сайті. Крім того, зазначається перелік послуг комерційного обліку 
електричної енергії, які надаються ОСР на безоплатній основі. 
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2.10. Розмір плати за надання ОСР послуг комерційного обліку може бути 

переглянутий за умови наявності об’єктивних чинників. 
 
2.11. Копії наказів про затвердження розмірів плати за надання послуг 

комерційного обліку (із детальним розрахунком плати) надаються до НКРЕКП в              
10-денний термін з дня їх прийняття. 

 
 
 

Директор Департаменту із регулювання 
відносин у сфері енергетики                            А. Гудаченко 
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АНАЛІЗ 

впливу проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики 
розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що 

надаються оператором системи розподілу на території здійснення його 
ліцензованої діяльності», що має ознаки регуляторного акта 

І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 
державного регулювання, причини її виникнення 

Відповідно до Законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 
електричної енергії» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державне регулювання 
ринку електричної енергії.  

Водночас, прийняття Закону, для забезпечення повномасштабного 
функціонування ринку електроенергії, потребує розроблення відповідної 
нормативної бази. 

Одним із завдань Регулятора є забезпечення належних умов для ефективного 
і надійного функціонування електричних мереж.  

Відповідно до статті 74 Закону плата за послуги комерційного обліку, що 
надаються оператором системи розподілу на території здійснення його 
ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до методики, затвердженої 
Регулятором (НКРЕКП). 

З огляду на зазначене, НКРЕКП було розроблено проект постанови «Про 
затвердження Методики розрахунку плати за послуги комерційного обліку 
електричної енергії, що надаються оператором системи розподілу на території 
здійснення його ліцензованої діяльності» (далі – Проект постанови) з метою 
визначення механізму формування плати за надані оператором системи розподілу 
(далі – ОСР) послуги комерційного обліку електричної енергії на території 
здійснення його ліцензованої діяльності. 

Відповідно до вимог Закону комерційний облік на ринку електричної енергії 
організовується адміністратором комерційного обліку та здійснюється 
постачальниками послуг комерційного обліку (суб’єктом господарювання, який 
надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії), відповідно до 
вимог Закону, Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, та Правил роздрібного ринку 
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 14.03.2018 № 312. 

Метою організації комерційного обліку електричної енергії на ринку 
електричної енергії є забезпечення надання учасникам ринку повної та 
достовірної інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, 
розподіленої, імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної 
енергії у певний проміжок часу з метою її подальшого використання при 
здійснені розрахунків між учасниками ринку. 

Зазначений Проект постанови визначає організацію комерційного обліку на 
ринку електричної енергії (надання учасникам ринку повної та достовірної 
інформації про обсяги виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, 
імпортованої та експортованої, а також спожитої електричної енергії у певний 
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проміжок часу з метою її подальшого використання для здійснення розрахунків 
між учасниками ринку) та механізм формування плати за послуги комерційного 
обліку електричної енергії, що враховує принципи відшкодування економічно 
обґрунтованих витрат за надані ОСР послуги комерційного обліку електричної 
енергії на території здійснення його ліцензованої діяльності, та отримання 
обґрунтованого рівня прибутку. 

 
Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:  
 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Надання послуги комерційного обліку 
електричної енергії здійснюється ОСР на 
території здійснення його ліцензованої 
діяльності. 

 

 

Держава Стабільне функціонування паливно-
енергетичного комплексу України. 

Реалізація державної політики в сфері 
паливно-енергетичного комплексу 
України. 

Забезпечить належні умови для 
ефективного і надійного функціонування 
електричних мереж. 

 

 

Суб’єкти господарювання Дозволить використовувати надану 
учасниками ринку інформацію про обсяги 
виробленої, відпущеної, переданої, 
розподіленої, імпортованої та 
експортованої, а також спожитої 
електричної енергії у певний проміжок 
часу для здійснення розрахунків між 
учасниками ринку. 

 

ІІ. ЦІЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
Проект постанови розроблено з метою визначення механізму формування 

плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються ОСР на 
території здійснення його ліцензованої діяльності, джерелами  фінансування 
витрат яких є плата за послуги комерційного обліку та тариф на розподіл 
електричної енергії. 

Запровадження запропонованого механізму дозволить: 
визначити перелік послуг комерційного обліку електричної енергії, що 

надаються ОСР та покриваються ОСР; 
визначити перелік послуг комерційного обліку електричної енергії, що 

надаються ОСР та покриваються замовниками цих послуг за рахунок плати за 
послуги комерційного обліку; 

визначити методологію формування плату за послуги комерційного обліку 
(для кожного виду послуг комерційного обліку окремо) на підставі обґрунтованих 
витрат ОСР для забезпечення комерційного обліку на території здійснення його 
ліцензованої діяльності (складається з операційних, фінансових витрат та 
розрахункового прибутку від провадження діяльності з надання послуг 
комерційного обліку ОСР). 
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ІІІ.  ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ 

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ  
1. Визначення альтернативних способів 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

Діючі регуляторні акти, на виконання яких здійснюється формування 
плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що 
надаються ОСР, відсутні. 

Альтернатива 2. Розробка 
та прийняття нового 
регуляторного акта  

Дозволить виконати вимоги Закону, а саме визначити методологію 
формування плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, 
що надаються ОСР відповідно до  методики, затвердженої НКРЕКП. 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей 
1) Оцінка впливу на сферу інтересів  держави: 

Вид альтернативи Вигоди Витрати  

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

Відсутні. Відсутні 

Альтернатива 2. Розробка 
та прийняття нового 
регуляторного акта  

1. Стабільне функціонування паливно-
енергетичного комплексу України. 

2. Реалізація державної політики в сфері 
паливно-енергетичного комплексу 
України. 

3. Забезпечить належні умови для 
ефективного і надійного функціонування 
електричних мереж. 

Відсутні  

 

      2)  Оцінка впливу на сферу інтересів громадян: 
 

Вид альтернативи Вигоди Витрати  

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

Відсутні. Відсутні 

Альтернатива 2. Розробка 
та прийняття нового 
регуляторного акта  

Дозволить визначити організацію 
комерційного обліку на ринку 
електричної енергії (надання учасникам 
ринку повної та достовірної інформації 
про обсяги виробленої, відпущеної, 
переданої, розподіленої, імпортованої та 
експортованої, а також спожитої 
електричної енергії у певний проміжок 
часу з метою її подальшого використання 
для здійснення розрахунків між 
учасниками ринку) та сформувати ОСР 
плату за послуги комерційного обліку 
(для кожного виду послуг комерційного 
обліку окремо). 

 

Відсутні 

 
3) Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання: 

Вид альтернативи Витрати  Вигоди 

Альтернатива 1. 
Збереження 
чинного 
регулювання 

Відсутні 

 

Відсутні 
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Альтернатива 2. 
Розробка та 
прийняття нового 
регуляторного акта  

Не потребує додаткових 
витрат 

Дозволить визначити організацію 
комерційного обліку на ринку електричної 
енергії (надання учасникам ринку повної та 
достовірної інформації про обсяги 
виробленої, відпущеної, переданої, 
розподіленої, імпортованої та 
експортованої, а також спожитої 
електричної енергії у певний проміжок часу 
з метою її подальшого використання для 
здійснення розрахунків між учасниками 
ринку) та сформувати ОСР плату за послуги 
комерційного обліку (для кожного виду 
послуг комерційного обліку окремо). 

 
IV. ВИБІР НАЙБІЛЬШ ОПТИМАЛЬНОГО АЛЬТЕРНАТИВНОГО 

СПОСОБУ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 
Рейтинг 

результативності 
(досягнення цілей під час 

вирішення проблеми) 

Бал 
результативності 

(за чотирибальною 
системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала 

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

0 Не досягає поставленої мети 
Відсутність нормативно-правового акта не 
забезпечить досягнення визначених 
Законом цілей 

Обрана Альтернатива 2. 
Розробка та прийняття 
нового регуляторного акта  

4 Дозволяє вирішити проблему  самим 
ефективним шляхом. 
 Розроблення Методики розрахунку плати 
за послуги комерційного обліку 
електричної енергії, що надаються 
оператором системи розподілу на території 
здійснення його ліцензованої діяльності, 
передбачено Законом. 
Дозволить впровадити чіткий та прозорий 
механізм формування ОСР плати за 
послуги комерційного обліку (для кожного 
виду послуг комерційного обліку окремо) 

 
Рейтинг 

результативності 
Вигоди 

(підсумок) 
Витрати 

(підсумок) 
Обґрунтування відповідного 

місця альтернативи у рейтингу 

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

 
Відсутні 
 

 
Відсутні 

 
Не вирішує проблему  

Обрана Альтернатива 2. 
Розробка та прийняття 
нового регуляторного 
акта  

Забезпечує 
досягнення цілей 
державного 
регулювання 

Відсутні Дозволяє досягти цілей 
державного регулювання  самим 
ефективним шляхом 

 
Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи / причини відмови від 
альтернативи 

Оцінка ризику 
зовнішніх чинників на 
дію запропонованого 
регуляторного акта 

Альтернатива 1. 
Збереження чинного 
регулювання 

 
Не вирішує проблему та не забезпечує 
цілей державного регулювання 

 
Відсутній 

Обрана Альтернатива 
2. Розробка та прийняття 
нового регуляторного 
акта  

Дозволяє вирішити проблему самим 
ефективним шляхом з найменшими 
витратами ресурсів, забезпечує досягнення 
цілей державного регулювання 

Відсутній 
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V. МЕХАНІЗМИ ТА ЗАХОДИ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧАТЬ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ВИЗНАЧЕНОЇ ПРОБЛЕМИ 
 

Для визначення основних положень формування плати за послуги 
комерційного обліку електричної енергії, що надаються ОСР пропонується 
прийняти постанову НКРЕКП «Про затвердження Методики розрахунку плати за 
послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором 
системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності». 

Зазначена методика дозволить ОСР формувати плату за послуги 
комерційного обліку електричної енергії з урахуванням операційний, фінансових 
витрат та розрахункового прибутку від впровадження його діяльності з надання 
послуг комерційного обліку.  

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання 
вимог регуляторного акта, не очікується. 

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди 
у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в 
дію положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних 
наслідків. 

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за 
додержанням вимог акта будуть здійснюватися державними органами, яким, 
відповідно до законодавства, надані такі повноваження.  
 

VI. ОБГРУНТУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО СТРОКУ ДІЇ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

Термін дії акта не обмежений та може бути змінений у разі внесення 
відповідних змін до законодавства. 
 

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ 
РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА 

 

Після набрання постановою НКРЕКП «Про затвердження Методики 
розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що 
надаються оператором системи розподілу на території здійснення його 
ліцензованої діяльності» чинності, її результативність визначатиметься такими 
показниками: 

1) розміром надходжень до державного та місцевих бюджетів і 
державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта – не передбачаються;  

2) кількістю суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія акта – дія акта поширюватиметься на ОСР, визначених 
відповідно до Закону, які виконують зобов’язання щодо надання послуг 
комерційного обліку електричної енергії; 

3) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних 
осіб з основних положень акта - середній.  

Відповідно до статті 15 Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
проект постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики розрахунку плати за 
послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються оператором 



 6

системи розподілу на території здійснення його ліцензованої діяльності», аналіз 
впливу рішення НКРЕКП, що має ознаки регуляторного акта та повідомлення про 
оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в 
мережі Інтернет http://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 засобах масової інформації після його прийняття.  

 
VІII. Очікуванні результати прийняття регуляторного акта 

 

Прийняття проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Методики 
розрахунку плати за послуги комерційного обліку електричної енергії, що 
надаються оператором системи розподілу на території здійснення його 
ліцензованої діяльності» дозволить визначити методологію формування плати за 
послуги комерційного обліку електричної енергії, що надаються ОСР, а також 
перелік послуг комерційного обліку електричної енергії, які надаються ОСР на 
безоплатній основі. 

 
 

Голова НКРЕКП         О. Кривенко 


