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Щодо надання роз'яснень
Національна комісія регулювання електроенергетики України (далі - НКРЕ) розглянула
лист АЕК "Київенерго" від 29.04.2010 N 018/3114 та в межах своєї компетенції повідомляє.
Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної енергії між
виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку
електричної

енергії),

регулюються

Правилами

користування

електричною

енергією,

затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (z0417-96) , зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 02.08.96 за N 417/1442 (із змінами) (далі - Правила).
Дія цих Правил (z0417-96) поширюється на всіх юридичних осіб та фізичних осіб (крім
населення) (абзац другий пункту 1.1 Правил).
Відповідно до положень пункту 5.18 Правил (z0417-96) , невід'ємними частинами
договору про технічне забезпечення електропостачання споживача та про спільне використання
технологічних електричних мереж є:
1) акт про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності
сторін;
2) відомості про засоби комерційного обліку активної та реактивної електричної енергії;
3) схема електропостачання, зазначення точок приєднання і ліній, що живлять
струмоприймачі субспоживача;
4) акт екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача (за
необхідності згідно з вимогами нормативно-правових актів);
5) довідка про обсяги переданої електричної енергії за базовий період.
Згідно з положеннями пункту 6.32 Правил (z0417-96) фактичні обґрунтовані витрати на
утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються власнику електричних мереж
відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.
Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж складається на підставі
бухгалтерських документів про фактичні витрати на здійснення цієї діяльності впродовж
базового періоду.
У разі використання технологічних електричних мереж власника електричних мереж
(споживача, основного споживача) для електрозабезпечення електроустановок декількох

суб'єктів господарювання величина витрат на утримання цих технологічних електричних мереж
розподіляється пропорційно обсягам електричної енергії, що надійшла в мережі відповідних
суб'єктів господарювання, та обсягу електричної енергії, використаної власником електричних
мереж (споживачем, основним споживачем), відповідно до складеного балансу електричної
енергії за базовий період (Для довідки: базовий період - це календарний рік, що передує
календарному року, у якому власником мереж складається та погоджується кошторис витрат на
утримання технологічних електричних мереж (положення пункту 1.2 Правил (z0417-96) ) ) .
У разі якщо до технологічних електричних мереж основного споживача приєднані
електроустановки інших суб'єктів господарювання, власників мереж тощо, розрахунковий облік
має бути організований основним споживачем таким чином, щоб забезпечити складення балансу
електричної енергії у власних технологічних електричних мережах для проведення комерційних
розрахунків (абзац перший пункту 3.26 Правил (z0417-96) ) .
При цьому необхідно зауважити, що структура внутрішньобудинкових електричних мереж
містить окремо електричні мережі, призначені для забезпечення освітлення сходових кліток,
роботи ліфтів, інших технічних цілей, та окремо електричні мережі, призначені для
забезпечення електропостачання квартир багатоквартирного будинку, які у повному обсязі
використовуються лише електропередавальною організацією.
У разі коли технологічні електричні мережі використовуються виключно для передачі
електричної енергії споживачам, у тому числі, населенню, електропередавальна організація
компенсує 100% витрат з утримання таких технологічних електричних мереж. У такому випадку
вимоги абзацу першого пункту 3.26 Правил (z0417-96) можуть бути виконані без виконання
комплексу заходів щодо встановлення загальнобудинкового розрахункового обліку.
Таким чином, питання, порушені у листі АЕК "Київенерго", мають вирішуватись з
урахуванням вищенаведеного.
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