
Загальний порядок зняття показів засобів вимірювання 

У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії обсяги спожитої 

електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить 1 

календарний місяць. 
Обсяг спожитої протягом розрахункового періоду електричної енергії визначається в 

порядку, встановленому Кодексом комерційного обліку (далі – ККОЕЕ). 

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. 

Комерційний облік електричної енергії, відібраної/відпущеної електроустановками 

фізичних осіб - членів колективного побутового споживача, що приєднані до електричних 

мереж колективного побутового споживача, здійснюється у порядку, визначеному 

статутом, правилами внутрішньої господарської діяльності, рішеннями органів управління 

колективного побутового споживача та/або укладеними в установленому законодавством 

порядку договорами між споживачами колективного побутового споживача та 

колективним побутовим споживачем 

Відтак, розділом 8.6. глави VIII ККОЕЕ визначено 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. 

Індивідуальні побутові споживачі зобов'язані щомісяця зчитувати фактичні покази зі 

всіх лічильників, встановлених на об'єкті споживача, для яких відсутня можливість 

дистанційного зчитування даних, та надавати їх відповідному оператору системи 

розподілу або ППКО (у ролі ОЗД) в один із таких способів: 

1) через особистий кабінет на сайті оператора системи розподілу або ППКО (у ролі ОЗД); 

2) за телефоном чи іншими електронними засобами; 

3) шляхом зазначення цих показів у сплаченому рахунку; 

4) через особисте звернення або іншим зручним та прийнятним для сторін способом згідно 

з укладеним договором. 

Зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що починається за два 

календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на третій календарний 

день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), вважаються даними на 

перше число календарного місяця. 

Зчитані та передані індивідуальним побутовим споживачем покази лічильника в будь-

який інший день календарного місяця за відсутності переданої (зчитаної) з нього 

інформації шляхом дистанційного зчитування лічильника є вихідними даними для 

визначення даних комерційного обліку на перше число місяця шляхом додавання 

(віднімання) величини добутку середньодобового споживання на кількість днів (діб) між 

датою зчитування показів та першим числом календарного місяця. 

У разі неотримання до початку четвертого календарного дня місяця, що настає за 

розрахунковим, показів лічильника та за умови, що лічильник електричної енергії не 



оснащений засобами дистанційної передачі даних, фактичний обсяг розподілу та 

споживання електричної енергії по споживачу за розрахунковий місяць визначається 

розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання. 

Якщо за підсумками наступного місяця споживач надасть покази лічильника, визначення 

фактичного обсягу розподілу та споживання електричної енергії за період зазначеного 

місяця здійснюється з урахуванням наданих показів та показів, на які споживачу здійснено 

розрахунки. 

Зчитування показів (збір даних) з лічильників у непобутових та колективних побутових 

споживачів у разі відсутності можливості їх автоматизованого дистанційного зчитування 

провадиться споживачем щомісяця на перше число місяця, наступного за розрахунковим. 

При обладнанні вузлів обліку засобами дистанційної передачі даних інформація про покази 

лічильників за розрахунковий місяць формується відповідним ППКО через канали 

дистанційного зв'язку. 

Непобутові та колективні побутові споживачі зобов'язані протягом трьох календарних 

днів після закінчення розрахункового місяця надати оператору системи звіт про покази 

лічильників за розрахунковий місяць. 

У разі ненадання споживачем (крім індивідуальних побутових споживачів) звіту про покази 

лічильників за розрахунковий місяць протягом трьох календарних днів після закінчення 

розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами 

дистанційного зчитування та передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду 

засобів комерційного обліку електричної енергії (далі – ЗКО) протягом розрахункового 

місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць 

визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу споживання. 

Перевірка достовірності даних ЗКО безпосередньо на місці їх установлення забезпечується 

сторонами за необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців, про що складається 

відповідний акт контрольного огляду ЗКО. 

Середньодобовий обсяг споживання електричної енергії для цілей розрахунків 

визначається на основі фактичних даних (показів) лічильника(ів), зафіксованих за період 

між двома послідовними зчитуваннями показів, та кількості днів між цими зчитуваннями 

показів в аналогічному періоді попереднього року або, у разі відсутності відповідних даних 

за попередній рік, за згодою сторін на основі фактичних даних (показів) лічильника за 

попередній розрахунковий місяць. 

У разі використання багатозонних (багатотарифних) або інтервальних (погодинних) 

лічильників середньодобовий обсяг споживання визначається для кожної тарифної зони або 

години доби. 

У разі проведення споживачем розрахунків за спожиту електричну енергію згідно з 

показами встановленого на його об'єкті багатотарифного лічильника обсяг спожитої 

електричної енергії визначається відповідно до питомої ваги обсягу електричної енергії, що 

спожита у відповідній зоні доби протягом розрахункового періоду, до загального обсягу 

спожитої електричної енергії в цьому періоді. 
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