
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ

ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2018 року N 1268

м. Київ

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо
передачі даних побутових та малих непобутових

споживачів постачальнику електричної енергії, на
якого відповідно до Закону України "Про ринок

електричної енергії" покладається виконання
функції універсальної послуги на закріпленій

території

Відповідно до статей 6, 63 та пункту 13 розділу XVII "Прикінцеві та перехідні" положення
Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі - Закон) Національна комісія, що
здійснює  державне  регулювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг,
постановляє:

1.  Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо  передачі  даних  побутових  та  малих
непобутових  споживачів  постачальнику  електричної  енергії,  на  якого  відповідно  до
Закону  України  "Про  ринок  електричної  енергії" покладається  виконання  функції
універсальної  послуги  на  закріпленій  території  (далі  -  Методичні  рекомендації),  що
додаються.

2.  Рекомендувати  суб'єктам  господарювання,  які  провадять  діяльність  з  передачі
електричної  енергії  локальними  (місцевими)  електричними  мережами  та  постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом,  які  мають  намір  отримати  ліцензію  на
розподіл електричної енергії та на яких не поширюються вимоги пункту 13 розділу XVII
"Прикінцеві  та  перехідні  положення"  Закону,  здійснити  передачу  даних  побутових  та
малих  непобутових  споживачів  відповідному  постачальнику  універсальної  послуги  на
закріпленій території відповідно до цих Методичних рекомендацій до дня, що є останнім
днем здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

 

Голова НКРЕКП О. Кривенко

 



Методичні рекомендації щодо передачі
даних побутових та малих

непобутових споживачів постачальнику електричної енергії, на якого
відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії"

покладається виконання функції універсальної послуги на
закріпленій території

1. Ці Методичні рекомендації розроблені з метою надання методологічної допомоги при
здійсненні заходів з відокремлення оператора системи розподілу та визначають механізм
передачі даних побутових та малих непобутових споживачів постачальнику електричної
енергії,  на якого відповідно до  Закону України "Про ринок електричної енергії" (далі -
Закон)  покладається  виконання функції  універсальної  послуги  на закріпленій території
(далі - ПУП), суб'єктами господарювання, які провадять діяльність з передачі електричної
енергії  локальними  (місцевими)  електричними  мережами  та  постачання  електричної
енергії  за  регульованим  тарифом,  які  мають  намір  отримати  ліцензію  на  розподіл
електричної  енергії  та  на  яких  не  поширюються  вимоги  пункту  13  розділу  XVII
"Прикінцеві та перехідні положення" Закону (далі - ліцензіати).

2.  Терміни  в  цих  Методичних  рекомендаціях  вживаються  у  значеннях,  наведених  у
законах  України  "Про  ринок  електричної  енергії",  "Про  Національну  комісію,  що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та інших
нормативно-правових актах.

3. Ліцензіат на виконання вимог  Закону зобов'язаний визначити та сформувати перелік
споживачів, які відповідно до статті 1 Закону належать до категорії побутових та малих
непобутових споживачів (далі - споживачі).

4. До дня передачі даних відповідно до додатка 1 до цих Методичних рекомендацій (далі -
передача даних) ліцензіат інформує таких споживачів про завершення надання послуг з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та про необхідність передачі їх
даних до ПУП.

5. До дня, що є останнім днем здійснення постачання електричної енергії за регульованим
тарифом,  ліцензіат  забезпечує  контрольне  зняття  показів  лічильників  споживачів  у
випадку, якщо останнє контрольне зняття показів лічильника відбулось більше ніж за 3
місяці до дати затвердження цих Методичних рекомендацій.

6. За 30 днів до дня, що є останнім днем здійснення постачання електричної енергії  за
регульованим тарифом, ліцензіат забезпечує передачу даних, у тому числі персональних
даних з дотриманням чинного законодавства, відповідно до додатка 1 (крім графи 17) та
додатка 2 (крім графи 14) до цих Методичних рекомендацій в електронному вигляді у
форматі "xls".

7. До дня, що є останнім днем здійснення постачання електричної енергії за регульованим
тарифом,  ліцензіат  забезпечує  передачу повних даних відповідно до додатка  1 до  цих
Методичних  рекомендацій  в  електронному вигляді  у  форматі  "xls",  яка  оформлюється
актом про передачу даних.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних 
послуг
26 жовтня 2018 року N 1268



8.  Протягом  10  робочих  днів  від  дня,  що  є  останнім  днем  здійснення  постачання
електричної  енергії  за  регульованим  тарифом,  ліцензіат  уточнює  інформацію  щодо
споживання електричної енергії й стану розрахунків та оновлює дані, передані до ПУП.

9. Перелік ПУП визначений у додатку 3 до цих Методичних рекомендацій.

 

Директор Департаменту
стратегічного розвитку та планування В. Цаплін

 

Дані побутових споживачів, що
передаються ПУП

N
з/п

Пріз-
вище,

ім'я, по
бать-
кові

побу-
тового
спожи-

вача

Інформація про побутового
споживача

Інформація про об'єкт побутового споживача, на який
здійснюється постачання електричної енергії

Інформація про споживання електричної енергії
побутовим споживачем

реєстра-
ційний
номер

облікової
картки

платника
податків
побуто-

вого
спожи-

вача

кон-
тактні
дані

(номер
теле-
фону,
e-mail)

адреса
прожи-
вання

адреса
об'єкта

тип об'єкта
(квартира /
індивіду-
альний

(садибний)
житловий
будинок /
садовий /
дачний

будинок
тощо)

дозво-
лена

потуж-
ність

рівень
напруги,
на якій
приє-
днані

електро-
уста-
новки
об'єкта

наявність
електро-

уста-
новок для

опа-
лення
та/або
нагрі-
вання
води

(так/ні)

стан
об'єкта

(відклю-
чено / не
відклю-

чено)

ЕІС-код
точки
комер-
ційного
обліку

покази
лічиль-
ника на
день, що

є
останнім

днем
здійсне-

ння
постача-

ння
електри-

чної
енергії за
регуль-
ованим

тарифом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

             

 

Дані малих непобутових споживачів, що
передаються ПУП

Додаток 1
до Методичних рекомендацій щодо 
передачі даних побутових та малих 
непобутових споживачів постачальнику 
електричної енергії, на якого відповідно 
до Закону України "Про ринок 
електричної енергії" покладається 
виконання функції універсальної 
послуги на закріпленій території

Додаток 2
до Методичних рекомендацій щодо 
передачі даних побутових та малих 
непобутових споживачів постачальнику 
електричної енергії, на якого відповідно 
до Закону України "Про ринок 
електричної енергії" покладається 
виконання функції універсальної 
послуги на закріпленій території



N
з/п

Наймену-
вання малого
непобутового

споживача

Інформація про малого непобутового споживача Інформація про об'єкт(-и) малого непобутового
споживача, на який(-і) здійснюється постачання

електричної енергії

ЄДРПОУ код виду
економічної
діяльності

система
оподатку-

вання
(платник

ПДВ /
неплатник

ПДВ)

контактні
дані

(номер
телефону,

e-mail)

банківські
реквізити

юридична
адреса

адреса
об'єкта(-

ів)

рівень
напруги, на

якій
приєднані
електро-

установки
споживача

дозволена
потужність

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

           

 

Перелік постачальників універсальних
послуг на закріпленій території

N
з/п

Постачальник універсальної послуги Закріплена територія

1 ТОВ "ОДЕСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Одеська область

2 ТОВ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" Закарпатська область

3 ТОВ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Київська область

4 ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ" Хмельницька область

5 ТОВ "ЕНЕРА ВІННИЦЯ" Вінницька область

6 ТОВ "ЕНЕРА СХІД" Луганська область

7 ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Кіровоградська область

8 ТОВ "ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ" Чернігівська область

9 ТОВ "МИКОЛАЇВСЬКА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Миколаївська область

10 ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" Львівська область

11 ТОВ "ЕНЕРА СУМИ" Сумська область

12 ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" м. Київ

13 ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" Дніпропетровська область

14 ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" Донецька область

15 ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ" Волинська область

Додаток 3
до Методичних рекомендацій щодо 
передачі даних побутових та малих 
непобутових споживачів постачальнику 
електричної енергії, на якого відповідно 
до Закону України "Про ринок 
електричної енергії" покладається 
виконання функції універсальної 
послуги на закріпленій території



16 ТОВ "ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД" Івано-Франківська область

17 ТОВ "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Чернівецька область

18 ТОВ "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Херсонська область

19 ТОВ "ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ" Запорізька область

20 ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Житомирська область

21 ТОВ "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА 
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

Рівненська область

22 ТОВ "ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ" Тернопільська область

23 ТОВ "ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ" Полтавська область

24 ТОВ "ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ" Черкаська область

25 ПрАТ "ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ" Харківська область

____________
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