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У статті висвітлено діяльність роздрібного ринку електричної енергії як системи відносин,

які виникають у процесі продажу і купівлі електричної енергії між постачальниками електрич�

ної енергії та кінцевими споживачами.

З метою захисту економічної конкуренції та прав споживачів Національна комісія, що

здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ), здійснює постійний моні�

торинг стану виконання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії вимог законодав�

ства, зокрема в частині:

— стану виконання суб'єктами господарювання вимог ПКЕЕ, в частині влаштування локаль�

ного устаткування збору та обробки даних;

— стану функціонування Інформаційно�консультаційних центрів (ІКЦ);

— обліку укладених договорів про приєднання до електричних мереж та виданих технічних

умов;

— форм оплати за спожиту електричну енергію побутовими споживачами;

— якості послуг з енергопостачання.

На сьогодні існує проблема щодо здійснення роботи з удосконалення регуляторної бази в

частині моніторингу якості послуг на роздрібному ринку електричної енергії.

Як результат, з метою вдосконалення системи моніторингу показників якості послуг, запро�

поновано НКРЕ визначити основні показники надійності електропостачання, зокрема, цільові

показники надійності електропостачання та комерційної якості послуг для ліцензіатів з пере�

дачі електроенергії місцевими (локальними) мережами.

Також запропоновано НКРЕ посилити захист прав та інтересів споживачів на роздрібному

ринку електричної енергії, що може бути забезпечено, зокрема, встановленням додаткових

вимог щодо моніторингу та регулювання якості послуг з електропостачання.

In the article the activities of retail electricity market as a system of relations that arise in the sale

and purchase of electricity between electricity suppliers and end users

In order to protect economic competition and consumer rights NERC continuously monitors the

status of the subjects of the retail electricity market with the law, in particular with regard to:

— status of the entities PKEE requirements, the placement of local equipment acquisition and data

processing;

— state operation Information Resource Center (ICC);

— accounting contracts concluded accession to power grids and published technical specifications;

— forms of payment for the consumed electricity household consumers;

— quality of the power supply.

Today, there is a problem regarding the implementation work to improve the regulatory framework

of the monitoring of the quality of services in the retail electricity market.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На виконання Закону України "Про природні моно�

полії" Указом Президента України від 23 листопада 2011

№1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює дер�

жавне регулювання у сфері енергетики" було утворено

Національну комісію, що здійснює державне регулюван�

ня у сфері енергетики (далі — НКРЕ, Комісія), на яку по�

кладено завдання і функції, які виконувала Національна

комісія регулювання електроенергетики України (утворе�

на згідно з Указом Президента України від 8 грудня 1994

року № 738 та ліквідована Указом Президента України від

23 листопада 2011 року № 1057/2011) [4].

НКРЕ є органом державного регулювання діяльності

в енергетиці, державним колегіальним органом, підпоряд�

кованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді

України.

У своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією Ук�

раїни, Законами України "Про природні монополії", "Про

електроенергетику", "Про ліцензування певних видів гос�

подарської діяльності", "Про нафту і газ", "Про теплопос�

тачання", "Про комбіноване виробництво теплової та елек�

тричної енергії (когенерацію) та використання скидного

енергопотенціалу", "Про засади функціонування ринку

природного газу" та іншими нормативно�правовими акта�

ми.

Діяльність НКРЕ спрямована на виконання основних

завдань, визначених Положенням про Національну комі�

сію, що здійснює державне регулювання у сфері енерге�

тики, затвердженим Указом Президента України від 23 ли�

стопада 2011 № 1059/2011, зокрема:

— державне регулювання діяльності суб'єктів природ�

них монополій та суб'єктів господарювання, що провадять

діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенерге�

тики, теплопостачання в частині діяльності з виробництва

теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектро�

станціях, атомних електростанціях і когенераційних уста�

новках та установках із використанням нетрадиційних або

поновлюваних джерел енергії (далі — сфера теплопоста�

чання), на ринках природного газу, нафтового (попутно�

го) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланце�

вих товщ (далі — природний газ), нафти та нафтопродуктів;

— здійснення ліцензування господарської діяльності;

— забезпечення контролю здійснення ліцензійної

діяльності;

— забезпечення проведення цінової і тарифної по�

літики;

— сприяння розвитку конкуренції у сфері виробницт�

ва і постачання електричної енергії, на ринку природного

газу, а також створенню конкурентного середовища у

сфері теплопостачання;

 As a result, in order to improve system performance monitoring quality of services offered

to identify the main NERC reliability of power supply, including targets reliabili ty of

electricity supply and quality of services for commercial licensees рower transmission

(local) networks.

Also proposed NERC to strengthen the protection of rights and interests of consumers in

the retail electricity market that can be achieved, in particular, the establishment of

additional requirements for monitoring and regulating the quality of the power supply.
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— сприяння ефективному функціонуванню товарних

ринків на основі збалансування інтересів держави,

суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (по�

слуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природ�

них монополій;

— захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку,

що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних

ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання та

нафтогазовому комплексі [4].

Комісія здійснює державне регулювання діяльності

суб'єктів природних монополій на основі таких принципів:

— гласності та відкритості процедур регулювання;

— адресності регулювання, його спрямованості на

конкретний суб'єкт природної монополії;

— самоокупності суб'єктів природних монополій;

— стимулювання підвищення якості товарів і задово�

лення попиту на них;

— забезпечення захисту прав споживачів;

— підвищення ефективності функціонування суб'єктів

природних монополій та суб'єктів господарювання на су�

міжних ринках у сфері комбінованого виробництва елект�

ричної та теплової енергії шляхом застосування стимулю�

ючого регулювання.

Роздрібний ринок електричної енергії є системою

відносин, які виникають у процесі продажу і купівлі елект�

ричної енергії між постачальниками електричної енергії та

кінцевими споживачами. На мою думку, роздрібний ринок

електричної енергії є дуже складною інституцією і потре�

бує застосування ефективних важелів регулювання з боку

держави з метою недопущення зловживання монопольним

становищем з боку ліцензіатів.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Законом України "Про електроенергетику" визначено

основні засади функціонування роздрібного ринку елект�

ричної енергії, зокрема:

— взаємні відповідальність, права та обов'язки енерго�

постачальників та споживачів у процесі купівлі�продажу

електричної енергії;

— забезпечення доступу до електричних мереж.

Одним з основних принципів, на яких базується дер�

жавна політика в електроенергетиці, є принцип державно�

го регулювання діяльності в електроенергетиці [1].

Органом державного регулювання діяльності в елект�

роенергетиці є НКРЕ.

Реалізація державної політики у сфері нагляду (конт�

ролю) в галузі електроенергетики здійснюється Держав�

ною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами спо�

живання електричної та теплової енергії, функції якої по�

лягають у здійсненні контролю щодо дотримання учасни�
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ками роздрібного ринку вимог нормативно�правових актів,

нормативних документів з питань технічної експлуатації,

енергетичного обладнання споживачів енергії та суб'єктів

електроенергетики, випробування та ремонту енергоуста�

новок і мереж, режимів постачання та споживання елект�

ричної енергії, виконання робіт з проектування енергоус�

тановок і мереж та підтвердження їх готовності до робо�

ти.

Керуючись наданими Законом України "Про електро�

енергетику" повноваженнями, НКРЕ було розроблено Пра�

вила користування електричною енергією для населення

та Правила користування електричною енергією.

Правила користування електричною енергією для на�

селення, згідно з вимогами Закону України "Про електро�

енергетику", затверджені постановою Кабінету Міністрів

України від 26.07.99 № 1357 (далі — ПКЕЕН) та Правила

користування електричною енергією, затверджені поста�

новою НКРЕ від 31.07.96 № 28 та зареєстровані в

Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (далі

— ПКЕЕ) [6; 7].

Цими документами затверджено також типові форми

договорів про постачання електричної енергії та про корис�

тування електричною енергією, про технічне забезпечення

електропостачання споживача, про спільне використання

технологічних електричних мереж, про тимчасове постачан�

ня електричної енергії без засобів обліку та типова форма

Акта�претензії, який складається побутовими споживачами

у разі порушення їх прав з боку енергопостачальників.

На сьогодні існує проблема щодо здійснення роботи з

удосконалення регуляторної бази на роздрібному ринку

електричної енергії, зокрема з урахуванням пропозицій та

зауважень учасників роздрібного ринку до ПКЕЕН та ПКЕЕ.

Розрахунки споживачів з енергопостачальними
компаніями

Споживачам України за 2013 рік енергопостачальни�

ми компаніями була відпущена електрична енергія в об�

сязі 145 443 млн кВт.год, у тому числі 124 086 млн кВт.год,

або 85,3% від загального обсягу вартістю 99 261,3 млн грн.

постачальниками за регульованим тарифом (далі — ПРТ),

та 21 357 млн кВт.год, або 14,7% від загального обсягу

постачальниками за нерегульованим тарифом.

Порівняно з 2012 роком, обсяг електричної енергії,

відпущеної споживачам від ПРТ, зменшився на 5 412 млн

кВт.год.

Оплата споживачами електричної енергії енергопос�

тачальникам за регульованим тарифом дорівнює 96 831,1

млн грн., що становить 97,6 % від вартості проданої спо�

живачам електричної енергії, що на 2,2% менше, ніж у 2012

році (99,8 %).

За спожиту у 2013 році електричну енергію повністю

розрахувались споживачі з 15 енергопостачальними ком�

паніями. Не виконали своїх зобов'язань щодо розрахунків

з постачальниками електричної енергії споживачі 26 енер�

гокомпаній.

Промисловим підприємствам у 2013 році була відпу�

щена електрична енергія в обсязі 67 194 млн кВт.год, у тому

числі від ПРТ — 51 071 млн кВт.год (76,0%) вартістю 51

289,0 млн грн., та 16 123 млн кВт.год (24,0%) — від ПНТ.

Порівняно з 2012 роком, обсяг відпущеної електроенергії

від ПРТ зменшився на 6 892 млн кВт.год, або на 11,9 %.

Рівень розрахунків промислових підприємств з ПРТ у 2013

році порівняно з 2012 роком (96,6%) збільшився на 0,7

в.п. і становить 49 897,9 млн грн., або 97,3%. Повну опла�

ту електричної енергії забезпечили споживачі 21 енерго�

постачальної компанії. З рештою енергокомпаній промис�

лові споживачі розрахувалися в межах 79,0—99,9 %.

Сільськогосподарські підприємства у 2013 році отри�

мали електричну енергію в обсязі 2 749 млн кВт.год варті�

стю 3 122,0 млн грн. Рівень розрахунків становить 3 123,5

млн грн., або 100,0 % від вартості поставленої електрое�

нергії. У 2012 році рівень сплати становив 100,2 %. У по�

вному обсязі розрахувались споживачі з 20 енергопоста�

чальними компаніями, з іншими — в межах 93,2 — 99,9%.

Установи та організації, що фінансуються з держав�

ного бюджету, за спожиту електричну енергію у 2013 році

розрахувалися на 100,7%, що на 0,4 в.п. менше, ніж у 2012

році (2012 рік — 101,1 %). Обсяг спожитої електроенергії

склав 3 376 млн кВт.год вартістю 3 130,3 млн грн., оплата

— 3 153,6 млн грн. В межах 96,5 — 99,9 % розрахувались

споживачі з 14 енергопостачальними компаніями, з усіма

іншими — більше, ніж 100 %.

Установи та організації, що фінансуються з місцевого

бюджету, оплатили електроенергію на 99,7% у 2013 році

(99,0% — у 2012 році), отримавши 2 917 млн кВт.год елек�

троенергії вартістю 3 026,0 млн грн. та сплативши 3 017,5

млн грн. Повністю розрахувалися споживачі з 15 енерго�

постачальними компаніями, з рештою — в межах 96,0 —

99,9 %.

Порівняно з 2012 роком на 32,8 % погіршили розра�

хунки за спожиту електричну енергію житлово�комунальні

господарства. Рівень розрахунків цієї категорії споживачів

у 2013 році склав 87,4 % (120,2 % у 2012 році). Обсяг спо�

житої електроенергії склав 9 812 млн кВт.год електрое�

нергії вартістю 8 668,1 млн грн., оплата — 7 573,1 млн грн.

Повністю розрахувалися споживачі 8 енергопостачальних

компаній, решта — в межах 40,0 — 99,9%.

Рівень розрахунків населення за спожиту електричну

енергію у 2013 році становив 100,1 %, що на 1,2 % більше

рівня 2012 року (98,9 %). Відпущено населенню 37 206 млн

кВт.год електроенергії вартістю 11 066,6 млн грн., оплата

— 11 080,1 млн грн. Повну оплату за електроенергію за�

безпечили споживачі 24 енергопостачальних компаній.

Решта споживачів розрахувалася в межах 81,6 — 99,9 %.

Залізниці за спожиту електричну енергію у 2013 році

розрахувалися на 99,9 % (100,2 % — у 2012 році). Обсяг

спожитої електроенергії склав 625 млн кВт.год вартістю

620,3 млн грн., оплата — 620,1 млн грн. Споживачі заліз�

ниці розрахувались з енергокомпаніями в межах 98,8 —

100,0 %.

Розрахунки інших споживачів — 100,1% (100,4% за

2012 рік). Обсяг спожитої електроенергії склав 16 329 млн

кВт.год електроенергії вартістю 18 339,0 млн грн., оплата

— 18 365,4 млн грн.

У цілому за 2013 рік загальна заборгованість за спо�

житу електроенергію збільшилась на 2 351,8 млн грн., та

станом на 01.01.2014 становить 15 095,6 млн грн.

Моніторинг роздрібного ринку електричної енергії
З метою захисту економічної конкуренції та прав спо�

живачів НКРЕ здійснює постійний моніторинг стану вико�

нання суб'єктами роздрібного ринку електричної енергії

вимог законодавства, зокрема в частині:

— стану виконання суб'єктами господарювання вимог

ПКЕЕ, в частині влаштування локального устаткування збо�

ру та обробки даних;

— стану функціонування Інформаційно�консультацій�

них центрів (ІКЦ).

— обліку укладених договорів про приєднання до

електричних мереж та виданих технічних умов;

— форм оплати за спожиту електричну енергію побу�

товими споживачами;

— якості послуг з енергопостачання [8].

Локальне устаткування збору та обробки даних (далі —

ЛУЗОД) — це улаштована з метою розрахунків за спожиту

електричну енергію сукупність засобів обліку (або один засіб

обліку), які забезпечують вимірювання, збір, накопичення,

оброблення результатів вимірювань за відповідними періо�
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дами часу (формування первинної вимірювальної інформації)

про обсяги і параметри потоків електричної енергії та зна�

чення споживаної потужності на окремій площадці вимірю�

вання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних

для роботи в складі автоматизованої системи комерційного

обліку електричної енергії (далі — АСКОЕ).

Постановою НКРЕ від 17.10.2005 № 910 (із змінами)

передбачено, що суб'єкти господарювання — споживачі

електричної енергії мають привести комерційний облік на

належних їм електроустановках:

— до 29.10.2010 — з приєднаною потужністю елект�

роустановок 550 кВт та більше;

— до 29.10.2011 — з приєднаною потужністю елект�

роустановок від 150 кВт до 550 кВт.

Відповідно до даних звітності від загальної кількості

суб'єктів господарювання, які мали встановити ЛУЗОД,

станом на 01.12.2013 ЛУЗОД встановлено в 68,8 % таких

суб'єктів.

Основним чинником затримки виконання суб'єктами

господарювання вимог зазначеної вище постанови є їх

складне фінансове становище, пов'язане з наслідками

фінансово�економічної кризи в Україні.

Щодо роботи Інформаційно#консультаційних
центрів енергопостачальників

З метою формування між енергопостачальниками та спо�

живачами електричної енергії прозорого середовища з пи�

тань енергопостачання, розв'язання енергопостачальниками

суперечностей та конфліктних ситуацій, надання ними роз'�

яснень з питань, які виникають у споживачів при виконанні

вимог договорів про користування електричною енергією,

чинних нормативно�правових актів та нормативно�технічних

документів, що діють в електроенергетиці, постановою НКРЕ

від 12.03.2009 № 299 затверджено "Положення про Інфор�

маційно�консультаційний центр по роботі зі споживачами

електричної енергії" (із змінами) (далі — Положення).

Положенням встановлюється чітка процедура щодо

надання енергопостачальними компаніями споживачам до�

ступної, своєчасної, достовірної інформації, забезпечен�

ня рівних умов для кожного заявника (споживача) з отри�

мання відповідної інформації, об'єктивності розгляду звер�

нень (заяв, скарг) [8].

Згідно із звітними даними енергопостачальних ком�

паній та електропередавальних організацій щодо реєст�

рації звернень заявників, які є споживачами електричної

енергії або мають намір ними стати та звернулись до Інфор�

маційно�консультаційних центрів (далі — ІКЦ), у період з

червня до грудня 2009 року до енергопостачальних ком�

паній та електропередавальних організацій надійшло 155

940 звернень, в 2010 році — 184 823 звернень, 2011 році

— 446 254 звернень, 2012 — 458 476 звернень, у 2013 —

378 683 звернень.

Слід зазначити, що впродовж 2013 року спостерігалась

тенденція щодо зменшення кількості звернень до ІКЦ. Це

пов'язано із запровадженням енергопостачальними ком�

паніями Call�центрів.

Так, за підсумками 2013 року до ІКЦ щодо надання

інформаційних довідок звернулось 365 547 споживачів, що

становить 80,7 % від 2012 р.

Натомість, у 2013 на відміну від 2012 року збільшилось

кількість звернень споживачів зі спірних питань, а саме, у

2012 році звернулись — 5 525 споживачів, а у 2013 — 13

136, що становить 238,8 % від попереднього року.

Крім того, із загальної кількості звернень на розгляд

до центральних органів виконавчої влади та організацій,

які здійснюють регулювання та нагляд в електроенерге�

тиці, були направлені 75 звернень, з них до НКРЕ — 38, до

Держенергонагляду — 31, до інших організацій та уста�

нов — 6.

Слід звернути увагу, що за 13 136 зверненнями за�

явників щодо спірних ситуацій, які склались між ними та

енергопостачальниками, 10 466 звернення вирішено на ко�

ристь заявників, а 2 595 — на користь енергопостачаль�

них компаній (електропередавальних організацій).

Найбільше споживачі звертались до ІКЦ з таких питань:

1) розрахунки за спожиту електричну енергію, засто�

сування тарифів та надання пільг за спожиту електричну

енергію для населення — 236 351;

2) отримання, узгодження та виконання технічних умов

приєднання до електричних мереж нових або реконструй�

ованих електроустановок — 23 796;

3) надійність та якість електропостачання — 22 172;

4) переоформлення договору про користування елек�

тричною енергією або постачання електричної енергії при

зміні власника — 7 638;

5) становлення, ремонт або заміна приладів обліку —

7 272;

6) технічний стан електромереж — 5 389;

7) проведення заміни приладів обліку електричної

енергії у населення та їх технічної перевірки і експертизи

— 4 632;

8) відновлення енергопостачання після відключення

електроустановок споживача у зв'язку з несплатою забор�

гованості за спожиту електроенергію — 3 811;

9) перехід на розрахунки за тарифом, диференційо�

ваним за періодами часу — 2 379;

10) установлення договірних величин споживання

електричної енергії та потужності, коригування та стягнен�

ня плати за перевищення договірних величин споживання

— 1 792;

11) проведення проектних, будівельно�монтажних та

налагоджувальних робіт, пов'язаних з виконанням техніч�

них умов — 1 012;

12) скарги на роботу персоналу енергопостачальної

компанії — 864;

13) взаєморозрахунки між сторонами під час при�

єднання електроустановок до електричних мереж елект�

ропередавальної організації або основного споживача —

683.

Звернення, які розглядаються НКРЕ, зокрема, стосу�

ються спірних питань, які виникли між суб'єктами роздрі�

бного ринку електричної енергії в результаті недотриман�

ня одним із них нормативно�правових актів, або через не�

врегульованість чинним законодавством спірного питан�

ня.

Щодо обліку укладених договорів про приєднан#
ня до електричних мереж та виданих технічних умов
на приєднання

Упродовж 2009 — 2012 років спостерігалась тенден�

ція поступового помірного збільшення величини приєдна�

ної потужності за укладеними договорами про приєднан�

ня та виданими технічними умовами в цілому по країні. При

цьому до 01.01.2013 питання приєднання електроустано�

вок споживачів до електричних мереж не було врегульо�

ване на законодавчому рівні.

У зв'язку з законодавчим врегулюванням питань при�

єднання електроустановок споживачів до електричних ме�

реж згідно із Законом України "Про внесення змін до дея�

ких законів України щодо плати за приєднання до мереж

суб'єктів природних монополій" № 5021�VI, у 2013 році

НКРЕ очікувала активізацію замовників щодо вирішення

питань приєднання електроустановок до електричних ме�

реж [2].

Так, за результатами моніторингу та аналізу статистич�

них даних, наданих НКРЕ електропередавальними органі�

заціями, виявлено, що у першому кварталі 2013 р. величи�

на приєднаної потужності становить 524,8 МВт, що в се�
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редньому відповідає аналогічним величинам у перших

кварталах трьох попередніх років.

Разом з тим, у другому та третьому кварталах 2013 р.

спостерігається незначне зменшення величин приєднаної

потужності до рівня аналогічної величини у першому квар�

талі 2009 року.

На мою думку, цей факт пов'язаний із перехідним пе�

ріодом та неквапливим і обережним застосуванням замов�

никами з приєднань нової законодавчої бази з цього пи�

тання.

Водночас необхідно зауважити, що у четвертому квар�

талі 2013 року величина приєднаної потужності за укладе�

ними договорами про приєднання та виданими технічними

умовами становить 599,3 МВт, що в середньому лише на

20,22 % менше, порівняно з відповідними величинами чет�

вертих кварталів попередніх чотирьох років.

Таким чином, вищенаведена динаміка, яка спостері�

гається у четвертому кварталі 2013 року, свідчить про ак�

тивізацію замовників щодо вирішення питань приєднання

електроустановок до електричних мереж та позитивне

сприйняття нової законодавчої бази з питань приєднання

як замовниками, так і електропередавальними організаці�

ями.

Додатково та окремо необхідно зазначити, що впро�

довж 2013 р. електропередавальними організаціями надані

послуги зі стандартних приєднань першого ступеня потуж�

ності (до 16 кВт включно) на загальну величину приєдна�

ної потужності 127,8 МВт

У структурі наданих у 2013 р. послуг з приєднання за

приєднаною потужністю стандартні приєднання займають

6% (в основному, це побутові споживачі електричної

енергії (населення)) від загальної приєднаної потужності.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до поло�

жень статті 1 Закону України "Про електроенергетику",

стандартне приєднання — це приєднання електроустанов�

ки (крім електроустановок, призначених для виробництва

електричної енергії) замовника до діючих мереж електро�

передавальної організації на відстань, що не перевищує

300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потуж�

ності до місця приєднання, яке диференціюється за ступе�

нями потужності: перший ступінь — до 16 кВт включно;

другий ступінь — від 16 кВт до 50 кВт включно; третій

ступінь — від 50 кВт до 160 кВт включно.

Враховуючи вищенаведене, а також з урахуванням на�

явних проблемних питань розвитку малого і середнього

бізнесу в Україні та ідучи на зустріч даним категоріям

суб'єктів господарювання (замовники послуг з приєднан�

ня об'єктів з приєднаною потужністю від 20 до 100 кВт),

НКРЕ опрацьовує питання впровадження та введення в дію

другого та третього ступенів стандартного приєднання та

подальшого спрощення процедури приєднання електроу�

становок.

Щодо форми оплати за спожиту електричну енер#
гію побутовими споживачами

На сьогодні, положеннями Правил користування елек�

тричною енергією для населення, затвердженими поста�

новою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (із

змінами) (далі — ПКЕЕН), визначено, що розрахунки на�

селення за спожиту електричну енергію здійснюються на

підставі показань приладів обліку, зняття яких має прова�

дитись споживачами щомісяця.

Право знімати показання приладів обліку у споживачів

мають також енергопостачальники, зокрема ПКЕЕН зобо�

в'язано енергопостачальника здійснювати зняття показ�

ників приладів обліку не рідше одного разу на 6 місяців

[6].

Оплата спожитої електричної енергії відповідно до

ПКЕЕН може здійснюватися:

— за розрахунковими книжками;

— за платіжними документами, які виписує енергопо�

стачальник;

— за карткою попередньої оплати.

Так, у 2013 р. побутові споживачі розраховувались з

енергопостачальниками за обсяг, спожитий протягом роз�

рахункового періоду:

— за розрахунковими книжками у 28 енергопостачаль�

них компаніях;

— за платіжними документами, які виписуються енер�

гопостачальником — у 31 енергопостачальних компаніях;

— за карткою попередньої оплати на сьогодні розра�

ховуються 12 побутових споживачів з ПАТ "Черкасиобле�

нерго".

У таких енергопостачальних компаніях, як: ПАТ "Киї�

венерго"; ПАТ "Миколаївобленерго"; ДП "Донецька залі�

зниця"; ДП "Придніпровська залізниця", ДП "Південна за�

лізниця"; ПАТ "ДТЕК ПЕМ�Енерговугілля"; ДП "Регіональні

електричні мережі" та ТОВ "Енергія — Новий Розділ" пе�

редбачена лише форма розрахунку за спожиту електрич�

ну енергію за розрахунковими книжками.

Щодо стану обліку електричної енергії у побуто#
вих споживачів електричної енергії (населення)

Впродовж 2013 р. енергопостачальні компанії продов�

жували активну роботу щодо заміни морально застарілих

індукційних лічильників класу точності 2,5 та встановлен�

ня електронних засобів обліку електричної енергії, які

відповідають українським та європейським стандартам.

Сучасні електронні засоби обліку електричної енергії

мають наступні переваги:

— підвищений клас точності;

— підвищену чутливість та більш точний облік спожи�

тої електроенергії;

— розширений температурний діапазон експлуатації

(можуть працювати при мінусових температурах без спец�

іального підігріву);

— збільшений гарантійний термін та термін експ�

луатації;

— збільшений міжповірочний інтервал та менші експ�

луатаційні витрати.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енер�

гопостачальними компаніями придбані та замінені у побу�

тових споживачів 1,4 млн одиниць однофазних приладів

обліку.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., енергопостачаль�

ним компаніям залишилось замінити близько 4,3 млн оди�

ниць індукційних лічильників класу 2,5.

Також, впродовж 2013 року енергопостачальники про�

довжували активну роботу щодо встановлення інтелекту�

альних приладів обліку електричної енергії.

Інтелектуальні прилади обліку мають наступні перева�

ги:

— високий клас точності;

— збереження високого класу точності в умовах низь�

ких і швидкозмінних навантажень;

— підвищену чутливість та точний облік спожитої елек�

троенергії;

— багатотарифність;

— доступність обліку різних видів енергії одним при�

ладом;

— дистанційне знімання показників різними цифрови�

ми інтерфейсами;

— створення на базі інтелектуальних лічильників АС�

КОЕ.

Згідно з даними на 31 грудня 2013 р., за 2013 рік енер�

гопостачальниками придбані та встановлені у побутових

споживачів 115 тис. одиниць інтелектуальних приладів об�

ліку.
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Одним із пріоритетних завдань НКРЕ в подальшо�

му повинен стати посилений захист прав та інтересів

споживачів, що забезпечується, зокрема, встановлен�

ням додаткових вимог щодо моніторингу та регулюван�

ня якості послуг з електропостачання.

Регулювання якості послуг в електроенергетиці повин�

не має три основні напрями:

— регулювання надійності (безперервності) електро�

постачання, яке характеризується тривалістю і кількістю

перерв в електропостачанні;

— регулювання комерційної якості послуг, яке харак�

теризується якістю взаємовідносин між постачальником і

споживачем;

— регулювання якості електроенергії, яке характери�

зується рівнем напруги електроенергії, частоти, перенап�

руги та інше у відповідності до ДСТУ 13109�97 "Норми

якості електричної енергії в системах електропостачання

загального призначення" [10].

Так, з метою вдосконалення системи моніторин�

гу показників якості послуг, НКРЕ необхідно визна�

чити основні показники надійності електропостачан�

ня:

— індекс середньої тривалості довгих перерв в елект�

ропостачанні в системі — SAIDI;

— індекс середньої частоти довгих перерв в електро�

постачанні в системі — SAIFI;

— розрахунковий обсяг недовідпущеної електрое�

нергії — ENS.

Крім того, необхідно визначити процедуру збору

первинної інформації, її обробки та надання звітності,

змінити порядок реєстрації інформації, необхідної для

розрахунку показників надійності електропостачання,

зокрема, за новою методикою реєструвати фактичну

кількість відключених споживачів по кожній перерві в

електропостачанні, врегулювати питання реєстрації

відключень субспоживачів та споживачів, приєднаних до

мереж інших ліцензіатів, що дозволить точніше оцінити

надійність електропостачання, скоротити термін подачі

звітності щодо показників надійності електропостачан�

ня до НКРЕ з 50�ти до 20�ти днів після завершення звітно�

го кварталу.

Також з метою вдосконалення системи моніторингу

показників якості послуг НКРЕ необхідно затвердити

цільові показники надійності електропостачання та ко�

мерційної якості послуг для ліцензіатів з передачі елект�

роенергії місцевими (локальними) мережами, а саме:

цільові значення індексів SAIDI (з вини компаній — пла�

нових без попереджень переривань та переривань, пов'я�

заних з технологічними порушеннями в електропоста�

чанні) й граничний відсоток послуг та відповідей на звер�

нення громадян, наданих з перевищенням встановлено�

го терміну виконання.
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