
Показники якості надання послуг з електропостачання та розміри 

компенсації 

З 24 жовтня 2018 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений 

постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375 (далі – Порядок). Даний Порядок запроваджує 

загальні та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання 

та розміри компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів. 

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання 

енергопостачальник або електророзподільне підприємство сплачує споживачу (замовнику 

– у разі недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних 

мереж) компенсацію. 

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з 

електропостачання не надається у випадках, якщо недотримання гарантованих стандартів 

якості надання послуг з електропостачання було спричинено доведеними: 

1. Форс-мажорними обставинами; 

2. Діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в 

електропостачанні у розподільчих мережах; 

3. Діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в електропостачанні у 

розподільчих мережах; 

4. Застосуванням графіків і протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою 

запобігання порушенням режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розмір Компенсації 

за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника 

№ Гарантований стандарт 

Розмір компенсації споживачам, 
грн 

Періодичність 
надання 

Побутовим 

Непобутовим 

Малим 
непобутовим 

Іншим 

1 
Надання даних про 
споживання 
електричної енергії 

5 роб. днів 200 400 600 одноразово 

2 
Розгляд 
звернень/скарг/ 
претензій споживачів 

30 днів 200 400 600 одноразово 

3 

Розгляд 
звернень/скарг/ 
претензій споживачів, 
якщо під час розгляду 
звернення необхідно 
здійснити технічну 
перевірку або провести 
експертизу засобу 
комерційного обліку 

45 днів 200 400 600 одноразово 

4 

Розгляд звернення 
споживача щодо 
перевірки правильності 
рахунка за електричну 
енергію 

5 роб. днів 200 400 600 одноразово 

5 

Урахування суми 
відповідної компенсації 
за недотримання 
гарантованих 
стандартів якості 
надання послуг 
оператора системи у 
кінцевому рахунку 
споживача за 
електричну енергію 

30 днів 200 400 600 одноразово 

6 

Виставлення рахунка 
електропостачальнико
м (у паперовій або 
електронній формі) 

Строк, 
визначений 
договором 

та/або 
ПРРЕЕ 

100 200 400 

одноразово 
за 

зверненням 
споживача 

 

 

 


