
 
Додаток 18 

до Договору споживача про 

надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії 

 

Порядок  

розрахунку витрат електричної енергії в технологічних мережах  

Споживача (основного споживача), пов’язаних з транспортуванням електричної енергії  

в електроустановки інших учасників роздрібного ринку 

 

Цей порядок складено відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (далі – ПРРЕЕ), Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №311, та 

Методичних рекомендацій визначення технологічних витрат електроенергії в трансформаторах і 

лініях електропередавання, затверджених наказом Міненерговугілля України від 21.06.2013 №399 

(далі Методичні рекомендації). 

Споживач (власник електричних мереж), технологічні електричні мережі якого 

використовуються Оператором системи розподілу для розподілу електричної енергії в електричні 

мережі субспоживачів або транспортуванням електричної енергії в електричні мережі Оператора 

системи розподілу, має надати Оператору системи розподілу у повному обсязі необхідні вихідні 

дані для визначення в передбаченому ПРРЕЕ порядку величини технологічних втрат електричної 

енергії, що пов'язані з розподілом, транспортуванням електричної енергії в електричні мережі 

інших учасників роздрібного ринку. У разі відсутності у повному обсязі необхідних вихідних 

даних для визначення технологічних втрат електричної енергії, що пов'язані з розподілом, 

транспортуванням електричної енергії в електричні мережі інших учасників роздрібного ринку 

втрати не розраховуються, обсяги спожитої електричної енергії, визначені за показами засобів 

обліку Споживача, не коригуються. 

Втрати електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача, що 

використовуються Оператором системи розподілу для транспортування електричної енергії в 

електричні мережі учасників роздрібного ринку, визначаються автоматично щомісяця згідно 

вимог розділу 2 Додатка 8 до Договору, інформації, зазначеної в таблицях 1-4 продовження 

Додатка 8 до Договору та розподіляються між учасниками роздрібного ринку електричної енергії, 

включаючи Споживача – власника цих мереж, пропорційно обсягу транспортування електричної 

енергії, визначеного згідно вимог Додатка 14 до Договору. 

Обсяги втрат електричної енергії в технологічних електричних мережах Споживача, що 

пов’язані з транспортуванням електричної енергії в електроустановки інших учасників 

роздрібного ринку, включаються до витрат Оператора системи розподілу з наступним 

зменшенням обсягу електроенергії, що надійшов до точки розподілу Споживача - власника цих 

мереж.  

До надання Споживачем (основним споживачем) погодженого в установленому порядку 

кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж, які використовуються для 

розподілу та/або транспортування електричної енергії, ці технологічні витрати покладаються на 

Споживача (основного споживача). 

 

               Оператор систем                                                               Споживач 
 

 

________________________________                     ________________________________ 
                        (посада, П.І.Б., підпис)                                                                             (посада, П.І.Б., підпис)   

 

    «____»____________________ 20__ р.                      «____»____________________ 20__ р. 


