НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.11.2011

№ 215-р
м. Київ

Про врегулювання взаємовідносин енергопостачальних компаній та об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельних кооперативів)

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику" та на виконання пункту 3
Протоколу заключного засідання Робочої групи з розширеного обговорення
проблемних питань, які виникають під час врегулювання взаємовідносин
енергопостачальних компаній (електропередавальних організацій) та об'єднань
співвласників багатоквартирних будинків (житлово-будівельних кооперативів), від
13.10.2011 Національна комісія регулювання електроенергетики України ВИРІШИЛА:
Ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом
(енергопостачальним компаніям) та ліцензіатам з передачі електричної енергії
місцевими
(локальними)
електричними
мережами
(електропередавальним
організаціям) забезпечити реалізацію відповідних схем врегулювання взаємовідносин
власників квартир (мешканців) багатоквартирних житлових будинків та
енергопостачальних компаній на практиці з урахуванням нижченаведеного.
Незалежно від форми управління багатоквартирним житловим будинком
(об'єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
житлово-будівельний
кооператив, житлово-експлуатаційна організація тощо), питання щодо постачання
електричної енергії споживачам – власникам квартир (мешканцям) відповідних
багатоквартирних житлових будинків має бути врегульоване за вибраною
безпосередньо самими споживачами (власниками квартир) однією із двох можливих
схем, а саме:
1) укладення між енергопостачальною компанією та власниками квартир
(мешканцями) відповідного багатоквартирного житлового будинку договорів про
користування електричною енергією згідно з Правилами користування електричною
енергією для населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від
26.07.99 № 1357 (із змінами), та укладення згідно з Правилами користування
електричною енергією, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 № 28,
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 02.08.96 за № 417/1442 (із змінами)
(далі – ПКЕЕ), між енергопостачальною компанією та відповідним управителем
багатоквартирного житлового будинку договору про постачання електричної енергії для
електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) та освітлення дворів,
східців і номерних знаків багатоквартирного житлового будинку. При цьому, управитель

має забезпечити встановлення за власний рахунок розрахункового засобу (засобів)
обліку електричної енергії з метою обліку та розрахунків за електричну енергію, що
споживається для електрозабезпечення технічних цілей (робота ліфтів, насосів) та
освітлення дворів, східців і номерних знаків багатоквартирного житлового будинку.
У такому разі енергопостачальна компанія (електропередавальна організація)
має право встановлювати за власний рахунок згідно з погодженою проектнокошторисною документацією загальнобудинковий прилад обліку електричної енергії,
який використовуватиметься енергопостачальною компанією як технічний прилад
обліку для контролю за рівнем електроспоживання та виявлення понаднормативних
втрат електричної енергії у внутрішньобудинкових електричних мережах відповідного
багатоквартирного житлового будинку;
2) постачання електричної енергії для електрозабезпечення багатоквартирного
житлового будинку, як для "населеного пункту" відповідно до розділу 12 ПКЕЕ.
У такому разі "населений пункт" має забезпечити встановлення розрахункового
загальнобудинкового приладу обліку електричної енергії для розрахунків за загальний
обсяг електричної енергії, спожитої "населеним пунктом".
Рекомендувати об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків (житловобудівельним кооперативам) приймати у встановленій законодавством формі рішення
щодо обраної мешканцями багатоквартирного житлового будинку однієї із
вищезазначених схем врегулювання взаємовідносин.
При цьому, у разі прийняття рішення щодо укладення договорів про
користування електричною енергією між кожним членом об'єднання співвласників
багатоквартирного
будинку
(житлово-будівельного
кооперативу)
та
енергопостачальником, кожний власник квартири (мешканець) має письмово
звернутись до енергопостачальника із заявою стосовно укладення відповідного
договору та надати для цього усі необхідні документи.

