
1 2…5 більше 5 50 та більше 1 2…5 більше 5 50 та більше 1 2…5 більше 5 50 та більше

Послуга зчитування (збору) формування та передачі даних комерційного обліку

з АСКОЕ за 1 лічильник електроенергії в місяць

624,66

Те саме з 50 та більше лічильників за 1 лічильник електроенергії в місяць 568,42

АТ "Віницяобленерго"
Надання споживачам послуг оператора автоматизованої системи комерційного обліку 

електричної енергії  за 1 лічильник електроенергії в місяць
460,97 11,52

ПрАТ "ДТЕК "КИЇВСЬКІ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Послуга оператора АСКОЕ,  1 площадка вимірювання (до 10 ТО) за добу 41,84 31,38

ПрАТ "ДТЕК "КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"
Зчитування щодобових результатів вимірювань (первинних даних комерційного обліку), їх 

перевірка та валідація,  1 площадка вимірювання (до 10 ТО) за добу
23,22 17,42

ПрАТ "Волиньобленерго" Послуги з комерційного обліку електроенергії, передачі даних, пов'язаних з

роботою АСКОЕ, що виконуються працівниками

364,93 9,12

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» Збір комерційних данних споживачам (за місяць) 1195,86 29,9

ПРАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Роботи з дистанційного збору даних із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів електричної енергії із 

розрахунку на одну точку комерційного обліку в місяць
704,72 17,62

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Формування, обробка та передача даних комерційного обліку,  щомісяця 1 905,79 47,64

ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО" Дистанційний збір данних ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів (на одну точку

комерційного обліку) в місяць

463,74 11,59

АТ "Миколаївобленерго"
Дистанційне зчитування даних з інтервального лічильника

автоматизованою системою за ініціативою замовника строком на 1 календарний місяць 452,59 11,31

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

Дистанційне зчитування (збір) даних з лічильника електричної енергії,

формування, обробка та передача даних комерційного обліку, звірка показників лічильника 

електричної енергії ТКО, де замовник є стороною, відповідальною за ТКО
109,94 2,75

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
Дистанційний збір данних з ЛУЗОД/АСКОЕ (для одного вузла обліку за місяць)

400 10

Щодобове дистанційне зчитування даних з інтервальних багатофункціональних лічильників 

комерційного обліку від ЛУЗОД/АСКОЕ споживача з формуванням, обробкою та передачею 

даних комерційного обліку, один лічильник в місяць
117,47

Те саме, від двох до пяти лічильників в місяць 234,95

Те саме, понад пять лічильників в місяць 352,37

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» Дистанційний збір даних комерційного обліку із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів (на

одну точку комерційного обліку за місяць)

608,24 15,21

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»

Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії , формування та

передача данних  комерційного обліку (на одну точку комерційного обліку за добу) 35,29 26,47

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії (на одну точку

комерційного обліку за місяць)

131,94 3,3

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»

Зчитування та первинне опрацювання даних з лічільників на одну точку обліку в

разі наявності введеного в експлуатацію у встановленому порядку обладнання ЛУЗОД у 

споживача та додаткової угоди до договору про розподіл щодо використання даних 

дистанційного зчитування (за заявою споживача/постачальника)

349,4 8,74

Формування та передача погодинних даних з ЛУЗОД (АСКОЕ) споживача до

АСКОЕ АТ "Херсонобленерго" у робочий день

31,37

Те саме у вихідний або святковий день 62,69

АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії (на одну точку

комерційного обліку за місяць)

146,09 3,65

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"
Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії (на одну точку

комерційного обліку за місяць)
204,6

5,12

ДП ПРАТ "Атомсервіс" Дистанційний збір даних комерційного обліку із ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів (на

одну точку комерційного обліку за місяць)

698,09 17,45

Щодобове дистанційне зчитування даних з інтервальних багатофункціональних лічильників 

комерційного обліку від ЛУЗОД/АСКОЕ споживача з формуванням, обробкою та передачею 

даних комерційного обліку, один лічильник в місяць
489

Те саме, від двох до пяти лічильників в місяць 651

Те саме, понад пять лічильників в місяць 1110

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» Дистанцій збір, формування та передача даних комерційного обліку із

ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів (місячна платана одну точку вимірювання)

726 18,15

Порівняння вартості послуг Оператора збору даних ТОВ "ПІВДЕНЬ ЕНЕРГО ЗБУТ" та ОСР

ОСР, що виконує функції ППКО Назва послуги ОЗД в переліку послуг ОСР

Вартість за одиницю 

виміру в калькуляції 

ОСР, грн. з ПДВ

Вартість ОСР в місяць(30 днів)/лічильник в 

залежності від кількості лічильників,  грн. з ПДВ

Вартість ТОВ "Південь 

Енерго Збут" , 

лічильник/добу, грн. з ПДВ

Вартість ТОВ "Південь Енерго Збут" в місяць (30 

днів)/лічильник в залежності від кількості 

лічильників,  грн. з ПДВ

Економія при виборі в якості ППКО (ОЗД) ТОВ 

"Південь Енерго Збут", грн. з ПДВ в місяць на 1 

лічильнику

АТ "Сумиобленерго" 624,66 568,42 14,21 426,3 198,36 142,12

460,97 345,6 115,37

1255,2 (1 площ. вимірюв. (до 10 ТО)) 941,4 313,8

696,6 (1 площ. вимірюв. (до 10 ТО)) 522,6 174

364,93 273,6 91,33

1195,86 (споживач) 897 298,86

704,72 528,6 176,12

1905,792 1429,2 476,592

463,74 347,7 116,04

452,59 339,3 113,29

109,94 82,5 27,44

400 300 100

АТ "ДТЕК Дніпровські 

Електромережі
117,47 234,95 352,37 5,87 88,1 29,37 146,85 264,27

608,24 456,3 151,94

1058,7 794,1 264,6

131,94 99 32,94

349,4 262,2 87,2

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 1191,66 (більше при наявності вихідних) 29,79 893,7 297,96

146,088 109,5 36,588

204,6 153,6 51

698,09 523,5 174,59

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 489 651 1110 12,23 366,9 122,1 284,1 743,1

726 544,5 181,5



АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"

Виконання робіт - зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії, формування та 

передача даних комерційного обліку, звірка показів лічильників електричної енергії в ТКО, де 

замовник є стороною,

відповідальною за ТКО, за ініціативою (заявою) замовника (на одну точку

комерційного обліку на 1 місяць)

782,11 19,55

ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»

Здійснення комплексу заходів щодо збору даних із автоматизованої системи

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) або локального устаткування збору даних(ЛУЗОД) 

та їх передачу до адміністратора комерційного обліку(АКО)  ( один лічільник за місяць)
577,01 14,43

ТОВ "Луганське енергетичне 

об'єднання"

Зчитування (збір) даних з лічильників електричної енергії, формування та

передача даних комерційного обліку,  звірка показів лічильників електричної енергії в ТКО, 1 

лічильник електричної енегії

763,31 19,08

АТ "ДТЕК ОДЕСЬКІ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"

Надання послуг з дистанційного збору даних комерційного обліку із

ЛУЗОД/АСКОЕ споживачів

526,03 13,15

763,31 572,4 190,91

526,03 394,5 131,53

782,11 586,5 195,61

577,01 432,9 144,11


