
Порядок зняття показів засобів вимірювання та оплати спожитої 
електричної енергії 

Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який 
становить один місяць. Зчитування показів лічильника проводиться постачальником 
послуг комерційного обліку ( далі- ППКО) та/або оператора мережі (далі-ОМ), та/або 
споживачем  щомісяця  відповідно  до  умов  договору.  Покази  лічильників  мають 
фіксуватись з вказанням фактичної дати та, за необхідності, часу зчитування. 

У побутових споживачів  покази  лічильника  мають зчитуватися  на  перше число 
календарного  місяця,  наступного  за  розрахунковим.  Якщо  побутовий  споживач 
самостійно подає дані про обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий 
період,  такі  дані  надаються  споживачем  до  ППКО  не  пізніше  4  числа  місяця, 
наступного  за  розрахунковим,  шляхом  повідомлення  по  телефону  чи  іншими 
електронними засобами або через свій кабінет на сайті ППКО, або через особисте 
звернення до ППКО. 

Оплата вартості електричної енергії, здійснюється виключно коштами на поточний 
рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника. 

Оплата  електричної  енергії  здійснюється  споживачем  виходячи  з  умов 
відповідного договору про постачання електричної енергії. 

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). 

Побутові  споживачі  та  суб’єкти  господарювання,  предметом  діяльності  яких  є 
надання житлово-комунальних послуг населенню, у межах наданих населенню послуг, 
установи  та  організації,  які  утримуються  за  рахунок  коштів  (внесків)  населення, 
здійснюють повну оплату вартості обсягу спожитої електричної енергії, як правило, 
один раз за фактичними показами засобів комерційного обліку електричної енергії на 
початку періоду, наступного за розрахунковим, відповідно до договору про постачання 
електричної енергії споживачу. 

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.

 Оплата  за  спожиту  протягом  розрахункового  періоду  електричну  енергію  має 
здійснюватись  згідно  зі  строками,  встановленими  договором  та  сформованим 
відповідним учасником роздрібного ринку платіжним документом. Зазначені строки 
не можуть бути меншими за 5 днів з дня надання платіжного документа споживачу. 

Для  споживачів  -  осіб  з  обмеженими  можливостями  за  їх  офіційним 
зверненням  надається  відповідь  з  урахуванням  їх  особливих  потреб,  зокрема 
шляхом:
•  надання відповіді з використанням шрифту більшого кеглю;
•  надання аудіозапису інформації;
• усного    повідомлення   засобами   телефонного   зв'язку   та/або   особисто 
представником учасника роздрібного ринку.


