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Як показує досвід країн ЄС, процес встановлення систем інтелектуального обліку 

розпочався задовго до того, як були опубліковані директиви Парламенту ЄС. Так, наприклад, 

Італія в інтересах власної енергетичної безпеки розпочала процес встановлення розумних 

лічильників ще 2001 року, Швеція – 2003 р., Фінляндія – 2007 р. Розпочато встановлення 

розумних лічильників в Австрії, Великобританії, Ірландії та Нідерландах, де функціональні 

вимоги до систем інтелектуального обліку законодавчо закріплені. Рішення Міністерства 

про встановлення смарт-лічильників прийнято в Данії та Німеччині (у випадку Німеччини - 

тільки для окремих споживачів електроенергії). В Люксембурзі та на Мальті програма 

встановлення систем інтелектуального обліку реалізується, але поки що законодавчо не 

регулюється. В таких країнах, як Греція, Румунія, Естонія, Франція, Латвія, Словаччина 

рішення про встановлення лічильників прийнято, але процес встановлення розглядається на 

рівні аналізу чи пілотних програм (у випадку Латвії та Словаччини буде проходити селективне 

встановлення лічильників).  

За встановлення розумних лічильників індивідуальні споживачі не несуть 

відповідальності. В більшості країн ЄС (Австрія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, 

Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція) 

відповідальними є оператори систем постачання (Distribution System Operator), у випадку 

Великобританії - відповідальність несуть постачальники газу та електроенергії. У 

Великобританії індивідуальні споживачі юридично незобов’язані встановлювати розумні 

лічильники, в Нідерландах оператори системи постачання зобов’язані встановити розумні 

лічильники, але індивідуальний споживач може відмовитися від встановлення приладу. 

Встановлення розумних лічильник фінансується за рахунок мережевих тарифів 

(Данія, Естонія, Фінляндія, Ірландія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія), 

частково за рахунок власних ресурсів операторів систем постачання (Італія, Швеція) та  

приватних інвестицій постачальників газу та електроенергії (Великобританія). 

1. Директиви ЄС.  

 Деякі директиви ЄС, які стосуються реалізації політики енергозбереження та 

енергоефективності: 

- Директива з енергетичної ефективності 2012/27/EU 1 від 25 жовтня 2012 року, 

визначає загальний комплекс заходів з підвищення енергоефективності – підвищення 

ефективності використання енергії на 20% (зниження споживання первинної енергії на 

20%) до 2020 року. Крім того, встановлює правила, спрямовані на усунення бар'єрів на 

енергетичному ринку, та передбачає встановлення національних цільових показників з 

енергоефективності до 2020 року.  

- Директива з маркування енергетичної продукції 2010/30/EU2 від 19 травня 

2010 р., що стосується маркування та стандартизацію інформації щодо енергоспоживання 

побутових приладів.  

                                                           
1
 Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, 

amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC Text with EEA 

relevance [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1473405916461&uri=CELEX:32012L0027 . 
2
 Directive 2010/30/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the indication by labelling 

and standard product information of the consumption of energy and other resources by energy-related products (Text 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473405916461&uri=CELEX:32012L0027
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473405916461&uri=CELEX:32012L0027
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- Директива з екодизайну 2009/125/EC 3  від 21 жовтня 2009 р., створює 

підґрунтя для встановлення вимог щодо екодизайну продуктів, пов’язаних з енергетикою.  

- Директиви з Електроенергетики 2009/72/EC4 та з Газу 2009/73/EC5 від 13 

липня 2009 року, зобов’язують країни-члени забезпечити впровадження розумних систем 

обліку, які повинні сприяти зростанню активності споживачів на ринку електропостачання. 

Слід також зазначити, що, як вимірювальні прилади, розумні лічильники повинні відповідати 

Директиві з Вимірювального обладнання (Директива 2004/22/EC) з метою використання в 

Європейському Союзі.  

- Директива з енергоспоживання будівель 2002/91/EC6 від 4 січня 2002 року, 

встановлює мінімальні енергетичні вимоги, яким повинні відповідати нові та вже існуючі 

будинки, а також директива вимагає проходження енергетичної сертифікації будинків до 

продажу (ці вимоги національні органи влади повинні були імплементувати в національне 

законодавство до 04/01/2006). 

Відповідно до Третього Енергетичного Пакету (законодавчий пакет для внутрішнього 

ринку газу і електроенергії в ЄС) держави-члени ЄС зобов’язані забезпечити впровадження 

інтелектуальних (розумних) систем обліку для довгострокової вигоди споживачів. 

Розумна система обліку – це електронна система, що може виміряти споживання 

енергії, надаючи більше інформації, ніж звичайний лічильник, і може передавати та 

отримувати дані, використовуючи форму електронного зв’язку (визначення, витягнуте з 

преамбули 28 Директиви з Енергоефективності 2012/27/EU). 

Відповідно до Директиви з Енергоефективності 2012/27/EU, стаття 9, обов’язком 

країн-членів ЄС є надання доступу кінцевим споживачам енергії до енергетичного аудиту, 

придбання за конкурентними цінами індивідуальних лічильників, що надають інформацію 

стосовно кількості спожитої енергії та часу користування енергією (розумні лічильники). 

Держави-члени зобов'язані вживати заходів щодо заохочення і забезпечення ефективного 

використання енергії малими споживачами, в тому числі домашніми господарствами. 

Розумний лічильник (smart meter) – електронний пристрій, який реєструє 

споживання електроенергії, тепла чи води, при цьому додатково тарифікуючи облік за часом 

доби (для електроенергії) чи за температурою енергоносія та його об’єму (гаряча вода, 

централізоване опалення) щогодини або частіше та передає цю інформацію постачальнику 

                                                                                                                                                                                                 
with EEA relevance) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1473406943491&uri=CELEX:32010L0030 . 
3
 Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework 

for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (Text with EEA relevance) [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1473407078326&uri=CELEX:32009L0125 . 
4
 Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for 

the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072 . 
5
 Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for 

the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC (Text with EEA relevance) [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073 .  
6
 Richtlĳn 2002/91 EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie 

van gebouwen [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002L0091 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473406943491&uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473406943491&uri=CELEX:32010L0030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473407078326&uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1473407078326&uri=CELEX:32009L0125
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0072
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32009L0073
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002L0091
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32002L0091
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щонайменше раз на день з метою моніторингу, управління мережею та виставлення 

рахунків7. 

Встановлення систем інтелектуального (розумного) обліку закріплене положеннями 

Директиви з Електроенергії 2009/72/EC та Директиви з Газу 2009/73/EC. Європейська 

Комісія офіційно повідомила відповідальні органи держав-членів про правові заходи, які 

повинні бути прийняті для імплементації Третього Енергетичного Пакету та конкретних 

положень Директив 2009/72/EC і 2009/73/EC в національному законодавстві. Служби Комісії 

вивчають офіційні повідомлення відповідальних національних органів щодо здійснених 

заходів. 

 

2. Нормативно-правова база країн-членів ЄС щодо положень Директиви з 

Електроенергії 2009/72/EC та Директиви з Газу 2009/73/EC8. 

 

В таблиці 1 наведені нормативно-правові акти країн-членів ЄС, які були прийняті 

з метою імплементації положень Директиви з Електроенергії 2009/72/EC та Директиви з 

Газу 2009/73/EC в національне законодавство, а саме - положення, що стосуються 

розгортання програм інтелектуального (розумного) обліку. 

Таблиця 1 

Стан відповідного національного законодавства стосовно розумних 

лічильників відповідно до положень Директиви з Електроенергії 2009/72/EC та Газу 

2009/73/EC (стан на липень 2013 р.) 

 
Країна 

 

 
Відповідна нормативно-

правова база щодо  
розумного обліку 

електроенергії 

 
Відповідна нормативно-

правова база щодо  
розумного обліку газу 

Республіка Австрія 
Указ Міністерства від 2012 року про 
Інтелектуальні вимірювальні 
прилади (Ministerial Decree — 
Intelligente Messgeräte). 
Закон про Електроенергію Австрії.  
 

Указ від 2012 року про Розумні 
газові лічильники (Intelligente Gas-
Messgeräte /for minimum standards). 
Закон про Природній Газ Австрії. 

Королівство Бельгія 
Немає правового підґрунтя для 
запровадження розумних 
лічильників; Регіональний Аналіз 
Витрат та Переваг затверджений 
відповідними органами влади. 
 

Немає правового підґрунтя для 
запровадження розумних 
лічильників; Регіональний Аналіз 
Витрат та Переваг затверджений 
відповідними органами влади. 

                                                           
7

 Розумний лічильник [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Розумний_лічильник. 
8
 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in 

the EU-27 Accompanying the document Report from the Commission Benchmarking smart metering deployment in 

the EU-27 with a focus on electricity /* S [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189
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Республіка Болгарія 
 

Поки що недоступні;  
Рішення Національного Регулюючого 
органу перебуває на розгляді.  
 

Немає доступної інформації. 

Республіка Кіпр 
 

 Поки що немає в наявності  Немає мережі природного газу. 

Чеська Республіка 
Закон про Енергетику § 16  
Закон № 458/2000, щодо 
забезпечення умов ведення бізнесу 
та державного управління в 
енергетичному секторі та про 
внесення змін до інших законів 
(Закон про Енергетику).  

Закон про Енергетику § 16 Закон № 
458/2000, Забезпечення умов 
ведення бізнесу та державного 
управління в енергетичному секторі 
та про внесення змін до інших 

законів (Закон про Енергетику). 

Королівство Данія 
 Закон № 642 від 12 червня 2013 
року, що зобов’язує повне 
встановлення розумних лічильників; 
Розпорядження Міністерства про 
відповідні умови встановлення - в 
процесі сповіщення відповідно до 
директиви 98/34/EC (Ministerial Order 
on respective framework for roll-out — 
in the process of notification according 
to Directive 98/34/EC)9 
 

Немає жодного рішення. 

Естонська 
Республіка 

План Розвитку Сектору 
Електроенергії Естонії до 2018 року 
(Development Plan of the Estonian 
Electricity Sector until 2018);  
Кодекс Мережі § 39 і розділ 7, § 39 § 
42 (Grid Code);  
Закон про ринок Електроенергії § 42 
(Electricity Market Act);  
 

Недоступні дані. 

Фінляндська 
Республіка 

 Закон № 66/2009 про Фінський 
ринок електроенергії (Finish 
Electricity Market Act № 66/2009). 
 

Поки що немає рішення. 

Французька 
Республіка 

Рішення уряду. 
 

Поки що немає рішення. 

Федеративна 
Республіка 
Німеччина 

 

Закон про Енергетичну 
промисловість (Energy Industry Act 
(‘EnWG’)), Проект Системи Обліку 
(Draft of the Metering System 
Ordination (‘MSysV’ notified according 
to Directive 98/34/EC)). 

Закон про Енергетичну 
промисловість (Energy Industry Act 
(‘EnWG’)), Проект Системи Обліку 
(Draft of the Metering System 
Ordination (‘MSysV’ notified according 
to Directive 98/34/EC)). 

Грецька Республіка 
 

Положення Закону 4001/2011, що 
виконує Директиву 2009/72/EC; Указ 
Міністерства від 04/02/2013 
(Ministerial Decree). 

Немає поки що рішення.  

                                                           
9
 Розпорядження Міністерства щодо введення розумних лічильників було підписано 03.12.2013 та набрало 

чинності 10.12.2013. 
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Угорщина 
 

Недоступні дані. 
Станом на грудень 2013 року 
прийнята Резолюція, яка обумовила 
небажання Угорщини встановлювати 
розумні лічильники. 
 

Недоступні дані. 
Станом на грудень 2013 року 
прийнята Резолюція, яка обумовила 
небажання Угорщини встановлювати 
розумні лічильники. 
 

Республіка Ірландія 
Видано Національним Регулюючим 
Органом:  

- Рішення документу щодо 
Розумного Обліку CER/12/008, 
04/07/2012; 

- Інформаційний документ 
стосовно Розумного Обліку & 
додаткові звіти 17/12/2012. 
 

Видано Національним Регулюючим 
Органом:  

- Рішення документу щодо 
Розумного Обліку CER/12/008, 
04/07/2012; 

- Інформаційний документ 
стосовно Розумного Обліку & 
додаткові звіти 17/12/2012. 

 

Італійська 
Республіка 

Рішення Національного Регулюючого 
Органу № 292/06. 
 

Рішення Національного Регулюючого 
Органу № 155/2008. 

Латвійська 
Республіка 

Дані ще недоступні. Дані недоступні. 

Литовська 
Республіка 

Дані ще недоступні. 
План Реалізації Національної 
Енергетичної Стратегії на 2012-2016 
рр.10 
 

Національний закон, що 
імплементує положення  Директиви 
2009/73/EC;  
Національний регулюючий орган 
розробляє коло повноважень для 
проведення Аналізу Переваг і Витрат 
для Газу.  

Велике Герцогство 
Люксембург 

Закон від 07.08.2012 вносить зміни 
до Закону від 01.08.2007, пов'язаний 
з організацією ринку електроенергії; 
 

Закон від 07.08.2012 вносить зміни 
до Закону від 01.08.2007, пов'язаний 
з організацією ринку електроенергії. 
 

Республіка Мальта 
 

Правила поставки електроенергії 
(Electricity Supply Regulations (SL 
423.01). 
Жодного додаткового регулювання,  
що допускає заміну лічильників.   
 

Немає мережі природного газу. 

Королівство 
Нідерландів 

 

Рішення в очікуванні 
парламентського схвалення. 

Відповідний закон у очікуванні 
парламентського схвалення. 

Республіка Польща 
 

Відповідний новий енергетичний 
закон в очікуванні парламентського 
схвалення.11 

Відповідний закон у очікуванні 
парламентського схвалення. 

                                                           
10

 NACIONALINĖS ENERGETINĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2012–2016 METŲ PLANAS 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=158290&p_org=&p_fix=n&p_gov=n 
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Португальська 
Республіка 

Правила для проведення Аналізу 
Витрат і Переваг періодично 
оновлюються. 
Мінімальні технічні характеристики 
для смарт-лічильників і 
інформаційний довідник для 
споживачів (Portaria 213/2013). 
 

Указ 77/2011, який доручив 
проведення Аналізу Витрат і 
Переваг, що мав негативний 
результат.  
Рішення уряду не переходити до 
впровадження розумних 
лічильників.  

Румунія 
 

Закон про Електроенергію та 
Природній газ № 123/2012;12 MECMA 
Указ 2081/11.11.2010. 

Закон про Електроенергію та 
Природній газ № 123/2012;13 MECMA 
Указ 2081/11.11.2010. 

Словацька 
Республіка 

 

Указ Міністерства (ще недоступний, 
чекає затвердження);  
Закон про Енергетику № 251/2012; 
Пов’язані технічні вимоги в процесі 
оповіщення відповідно до Директиви 
98/34/EC (Related technical 
requirements in the process of 
notification) 
 

Закон про Енергетику № 251/2012. 

Республіка Словенія 
 

Стаття 70 Закону про Енергетику – в 
очікуванні прийняття.14 
 

Жодної доступної інформації. 

 
 

Королівство Іспанія 
Королівський указ 809/2006; 
Королівський указ 1634/2006; 
Королівський указ 1110/2007; 
Указ ITC/3022/2007; 
Указ ITC/3860/2007;  
Указ IET/290/2012. 
 

Жодної правової основи стосовно 
запровадження розумних 
лічильників; Аналіз витрат і переваг 
(Cost Benefit Analysis) затверджений 
Національним Регулюючим 
Органом.  

Королівство Швеція 
 

Запровадження розумних 
лічильників не передбачено 
законом. 
 

Поки жодного рішення. 
 

Сполучене 
Королівство Великої 

Британії 

Поправки до Стандартів 
ліцензування електропостачання та 
Стандартів ліцензування 
газопостачання від 30/11/2012  
Standard Electricity Supply Licence and 
the Standard Gas Supply Licence)15;  

Поправки до Стандартів 
ліцензування електропостачання та 
Стандартів ліцензування 
газопостачання від 30/11/2012  
Standard Electricity Supply Licence and 
the Standard Gas Supply Licence);  

                                                                                                                                                                                                 
11

 Станом на 2016 рік прийнято зміни до Енергетичного Права Республіки Польщі: USTAWA z dnia 10 kwietnia 

1997 r. Prawo energetyczne. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1165) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ure.gov.pl/pl/prawo/akty-prawne/17,Ustawa-z-dnia-10-kwietnia-1997-r-Prawo-energetyczne.html. 
12

 Published in the Official Gazette No. 485 of 16.07.2012. 
13

 Published in the Official Gazette No. 485 of 16.07.2012. 
14

 Станом на 2016 рік прийняті зміни до Закону про Енергетику, який вступив в силу 22.03.2014: ENERGETSKI 

ZAKON (EZ-1) [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6665. 
15

 Electronic Public Register [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://epr.ofgem.gov.uk/Document. 
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Технічні Характеристики облікового 
обладнання 2012 (Smart Metering 
Equipment Technical Specifications — 
SMETS); 
Наказ щодо Електроенергії та Газу 
2012 (Electricity and Gas (Smart Meters 
Licensable Activity) Order 2012) 16 ; 
Статут Електроенергії та газу (The 
Electricity and Gas (Competitive 
Tenders for Smart Meter 
Communication Licences) Regulations 
2012) 17 ; Призначення Кодексу 
Розумної Енергетики, вересень 2013 
р. (Designation of the Smart Energy 
Code); Наказ від 2013 р. щодо 
апеляцій стосовно Електроенергії та 
Газу (Electricity and Gas (Designation 
and Exclusion))18. 
 

Технічні Характеристики облікового 
обладнання 2012 (Smart Metering 
Equipment Technical Specifications — 
SMETS); 
Наказ щодо Електроенергії та Газу 
2012 (Electricity and Gas (Smart 
Meters Licensable Activity) Order 
2012); Статут Електроенергії та газу 
(The Electricity and Gas (Competitive 
Tenders for Smart Meter 
Communication Licences) Regulations 
2012); Призначення Кодексу 
Розумної Енергетики, вересень 2013 
р. (Designation of the Smart Energy 
Code); Наказ від 2013 р. щодо 
апеляцій стосовно Електроенергії та 
Газу (Electricity and Gas (Designation 
and Exclusion)). 
 

 

Відповідно до Третього Енергетичного Пакету впровадження інтелектуального 

(розумного) обліку є предметом проведення економічного Аналізу Витрат і Вигод (cost-

benefit analyses (CBA)) для ринку та індивідуальних споживачів. Якщо в результаті 

проведеного аналізу виявиться, що витрати на встановлення лічильників більші за переваги, 

країна може відмовитися від встановлення розумних лічильників. Результати аналізу повинні 

були бути представлені Європейській Комісії до 3 вересня 2012 року. Результати аналізу 

деяких країн ЄС стосовно лічильників на електроенергію: 

 16 держав-членів (Австрія, Данія 19 , Естонія, Фінляндія, Франція, Греція, 

Ірландія, Італія, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Польща, Румунія, Іспанія, Швеція і 

Великобританія) прийняли рішення на користь проведення великомасштабної програми 

(більше ніж у 80% споживачів) встановлення розумного обліку електроенергії до 2020 року 

або раніше. Деякі країни, як наприклад Італія чи Іспанія, почали встановлювати розумні 

лічильники без проведення Аналізу Витрат і Переваг та до того, як з’явилися Директиви ЄС.  

 7 держав-членів (Бельгія, Чехія, Німеччина, Латвія, Литва, Португалія та 

Словаччина) представили негативні або непереконливі результати аналізу для 

великомасштабного розгортання програм встановлення розумних лічильників. Бельгія, 

Литва і Чехія вирішили на якийсь час не розпочинати широкомасштабні програми 

встановлення розумних лічильників. Португалія представила непереконливі результати 

аналізу і щорічно проводить переоцінку. Для Німеччини, Латвії, Словаччини проведення 

                                                           
16

 The Electricity and Gas (Smart Meters Licensable Activity) Order 2012 [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2400/contents/made. 
17

 The Electricity and Gas (Competitive Tenders for Smart Meter Communication Licences) Regulations 2012 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2012/2414/contents/made. 
18

 The Electricity and Gas Appeals (Designation and Exclusion) Order 2013 [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: http://www.legislation.gov.uk/uksi/2013/2429/contents/made. 
19

 Закон № 642 від 12 червня 2013 року надає право повного встановлення системи розумного обліку.  
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Аналізу Витрат і Вигод дали позитивні результати тільки для певних груп споживачів, 

результатом чого є вибіркове встановлення розумних лічильників. 

 Результати проведення аналізу 4 країн-членів (Болгарії, Кіпру і Словенії) досі 

ще невідомі, а також їхні наміри щодо реалізації широкомасштабних програм зі 

встановлення розумних лічильників.  

Результати аналізу деяких країн ЄС стосовно лічильників на газ: 

 5 держав-членів (Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди і Великобританія) 

вирішили провести широкомасштабну програму (встановлення лічильників більше ніж у 80% 

споживачів) зі встановлення розумних лічильників до 2020 року чи раніше.  

 2 держави-члени — Австрія і Франція — досі не прийняли офіційного рішення 

стосовно встановлення смарт-лічильників. Австрія ухвалила мінімальні стандарти для 

лічильників, але не оприлюднила плану встановлення. Франція надала позитивні результати 

проведеного аналізу, офіційне рішення стосовно встановлення розумних лічильників 

очікувалося в кінці 2013 року.  

 12 держав-членів (Бельгія, Чехія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Греція, Латвія, 

Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія і Швеція) представили негативні результати аналізу 

і за винятком Данії, Фінляндії, Греції, Латвії та Швеції, вирішили не проводити 

великомасштабних програм встановлення смарт-лічильників, принаймні в нинішніх умовах. 

Латвія прозвітувала, що встановлення інтелектуальних систем обліку може бути економічно 

виправданим тільки для певної групи споживачів. Греція  повідомила, що результати аналізу 

будуть представлені пізніше. Нормативно-правова база в Німеччині не передбачає окремої 

інфраструктури інтелектуального вимірювання для газу, газові лічильники повинні 

використовувати інфраструктури зв’язку енергетичних лічильників. 

Далеко не для всіх держав-членів встановлення інтелектуального обліку є 

пріоритетом, в таких країнах, як Люксембург, Іспанія, Мальта, Греція, Франція, Румунія, 

Естонія, Латвія немає чітко описаних функціональних вимог для систем інтелектуального 

обліку  (наприклад, в Австрії, Великобританії, Ірландії, Нідерландах ці питання регулюються 

на законодавчому рівні), які будуть встановлені. Більшість з них відстає, покладаючи аналіз, 

право вибору та протоколи з відповідними сторонами для встановлення на операторів 

систем постачання (Distribution System Operator, DSO), а також  немає жодних 

формальностей та правових  інструкцій для функціонування системи інтелектуального обліку. 

Крім того, в таких країнах, як Словенія, Литва, Бельгія, Чехія, Румунія, Угорщина, Болгарія, 

Латвія, Естонія, Греція, Португалія встановлення розумних лічильників розглядається на рівні 

аналізу чи пілотних програм. 

3. Відповідальні сторони за встановлення смарт-лічильників20. 

                                                           
20

 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deployment in 

the EU-27 Accompanying the document Report from the Commission Benchmarking smart metering deployment in 

the EU-27 with a focus on electricity /* S [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189 . 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52014SC0189
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В умовах конкурентного ринку постачальники або компанії як оператори обліку 

будуть відповідальні за встановлення розумних лічильників в приміщеннях своїх клієнтів. У 

Великобританії  оператори систем постачання (DSO) не володіють і не встановлюють розумні 

лічильники, в той час як в Німеччині тільки оператори систем постачання займаються цим, 

якщо споживач не обирає іншого. 

У Великобританії всі постачальники газу і електроенергії зобов’язані провести всі 

необхідні заходи, щоб завершити встановлення розумних лічильників до кінця 2020 року. 

Індивідуальні споживачів юридично не зобов’язані встановлювати розумні лічильники.  

Мальта і Швеція прийняли стратегію добровільного розгортання програм зі 

встановленню лічильників для операторів систем постачання, в той час як Італія, Фінляндія і 

Данія розпочали з добровільного підходу (за ініціативи DSO), а з часом  було встановлено  

зобов’язання: в Італії – рішення Національного Регулюючого Органу, в  Данії – закон. В Італії 

за ініціативи операторів систем постачання було повністю завершено встановлення систем 

автоматизованого зчитування показань лічильника на електроенергію (встановлено близько 

36,7 мільйонів лічильників за період 2001-2011 рр.), до того як було прийнято нормативно-

правовий акт. Так само, на Мальті не було прийнято жодних норматино-правових норм для 

встановлення смарт-лічильників, але оператори систем постачання почали реалізовувати 

програми зі встановлення. 

У Швеції основною рушійною силою на шляху реалізації програм зі встановлення 

смарт-лічильників було прийняття національного законодавства, що встановлює щомісячне 

виставлення рахунків на основі фактичного споживання електроенергії (з 1 липня 2009 р.). 

Встановлення систем автоматичного зчитування показань лічильників у Фінляндії було 

ініційоване промисловістю на початку 2000-х років. У 2007 році промисловість 

рекомендувала операторам систем постачання встановити смарт-лічильники у 80% 

споживачів до 2014 року. Такий розвиток подій був пізніше закріплений урядовим 

розпорядженням у 2009 році. На кінець 2013 року майже у всіх споживачів встановлені 

смарт-лічильники. 

В Нідерландах, після публічного обговорення, було вирішено надати можливість 

споживачам відмовитися від встановлення смарт-лічильників. Отже, в Нідерландах 

оператори систем постачання зобов’язані встановити смарт-лічильники, але будь-який 

споживач може відмовитися від встановлення. 

У Франції відповідальними за встановлення смарт-лічильників є оператори систем 

постачання, але право власності на лічильник буде належати міським радам. 

 

4. Фінансування програм встановлення смарт-лічильників. 

 

Фінансування інтелектуального обліку в більшості країн здійснюється за рахунок 

мережевих тарифів. Деякі країни, такі як Австрія, встановили повну вартість встановлення 

смарт-лічильника. В Італії, Данії та Швеції значна частина програм встановлення лічильників 

фінансувалася за рахунок власних коштів операторів систем постачання (компенсація 

відбувалася за рахунок мережевих тарифів, встановлених на пізніх етапах). В Італії повне 

повернення інвестицій через тарифи обліку було дозволене у 2004 році. В Данії і Швеції було 

дозволено тільки часткове повернення інвестицій через мережеві тарифи. На Мальті 
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фінансування відбувалося за рахунок мережевих тарифів, які не мали прямого навантаження 

на споживача (тарифи не піднімалися). У Великобританії фінансування відбувалося за 

рахунок приватних інвестицій постачальників. У Литві та Латвії розгортання програм буде 

фінансуватися за рахунок мережевих тарифів. У Португалії і Словаччині – за рахунок коштів 

операторів систем постачання та за рахунок мережевих тарифів.  

 

5. Санкції за невиконання обов’язку щодо встановлення смарт-лічильників.  

 

У Великобританії компанії-постачальники електроенергії чи газу юридично 

зобов’язані вжити всіх необхідних заходів для встановлення смарт-лічильників, проте 

юридичного обов’язку встановлювати смарт-лічильники кінцевий споживач не має. Кінцевий 

споживач може відмовитися від встановлення, завчасно попередивши про це компанію 

постачальника електроенергії чи газу. У випадку, коли компанія-постачальник наполягає на 

заміні звичайного лічильника на смарт-лічильник, з причин закінчення його строку 

придатності, кінцевий споживач повинен здійснити заміну. Інформації стосовно санкцій, які 

застосовуються до індивідуальних споживачів за відмову від встановлення смарт-

лічильників, не знайдено. Компанії-постачальники електроенергії та газу здійснюють свою 

діяльність на основі виданих ліцензій та дозволів Департаментом з питань Енергетики та 

Зміни Клімату. Таким чином, своєю діяльністю вони повинні сприяти підвищенню 

енергетичної ефективності та безпеки країни, а також забезпечити максимальні вигоди для 

кінцевих споживачів електроенергії та газу. Починаючи з 2007 року всі будинки у 

Великобританії повинні пройти сертифікацію з енергоефективності перед тим, як вони 

будуть продані чи передані в оренду (відповідно до Директиви з Енергетичної Ефективності 

Будинків).  

Схожа ситуація в Нідерландах, де оператори систем постачання зобов’язані 

встановити смарт-лічильники, але будь-який споживач може відмовитися від встановлення з 

причин приватності та безпеки даних (наприклад, разом зі зчитуванням облікових даних 

можна прослідковувати присутність господаря в будинку). Інформації стосовно санкцій не 

знайдено. 

В Австрії відповідно до Закону про Електроенергію 2010 р. 21 обов’язком оператора 

мережі (grid operator) є придбання, встановлення, експлуатація лічильників та подання 

облікових даних постачальникам енергії. Кожен оператор мережі повинен представити план 

встановлення смарт-лічильників  державній організації E-Control, в тому числі із зазначенням 

шляху досягнення встановлених показників. Інформації щодо санкцій, які накладаються на 

індивідуальних споживачів за відмову від встановлення розумних лічильників, не 

знайдено. 

В Ірландії інформації стосовно санкцій, які застосовуються до індивідуальних 

споживачів за відмову від встановлення смарт-лічильників, не знайдено. 
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Європейська Організація Споживачів22 зазначає, що споживач повинен сам вільно 

вирішувати, чи встановлювати розумні лічильники у своєму будинку. Це особливо важливо у 

випадку, коли споживач повинен платити за лічильник. Жодних додаткових витрат не 

повинен нести споживач за небажання встановлювати смарт-лічильники. Суб’єкти, які 

займаються встановленням розумних лічильників, повинні надати інформацію стосовно 

потенційних переваг, нових сервісів споживачу.  
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Таблиця 2. 

 

 
Країна ЄС 

Смарт-лічильники на електроенергію Смарт-лічильники на газ 

Відповідальна 
сторона - 
встановлення та 
право власності 

Відповідальна 
сторона - доступ 
до даних 
лічильника 

Фінансування 
встановлення 
лічильників 

Відповідальна 
сторона - 
встановлення та 
право власності 

Відповідальна 
сторона – доступ 
до даних 
лічильника 

Фінансування 
встановлення 
лічильників 

Республіка 
Австрія 

 
DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

 
DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

 
Мережеві тарифи 
(Metering & 
Network tariffs) 

 
DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

 
DSO – оператор 
системи постачання 
 

 
Мережеві тарифи 

Королівство 
Бельгія 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

- - - - 

Республіка 
Болгарія 

 

- - - - - - 

Республіка 
Кіпр 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

- - - - 

Чеська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

Центральна База 
(Central Hub) 

- DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

Центральна База 
(Central Hub) — 
Market 
operator 

Немає рішення 

Королівство 
Данія 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
  

Центральна База 
(Central Hub) 

Мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO-TSO - оператор 
системи постачання 
та оператор 
системи передачі 

Мережеві тарифи 
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Естонська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

Центральна База 
(Central Hub) 

Мережеві тарифи    

Фінляндська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

Мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

DSO – оператор 
системи постачання 

 

Мережеві тарифи 

Французька 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

- DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

DSO – оператор 
системи постачання 

 

Мережеві тарифи 

Федеративна 
Республіка 
Німеччина 

 

Оператор 
лічильників або  
DSO 

 

Оператор 
лічильників або  
DSO 

 

- Оператор 
лічильників або  
DSO 

 

Оператор 
лічильників або  
DSO 

 

Немає рішення 

Грецька 
Республіка 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

- DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

  

Угорщина 
 

- - -    

Республіка 
Ірландія 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

Мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи постачання 
 

Мережеві тарифи 

Італійська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO ресурси + 
Мережеві тарифи 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи постачання 
 

Тарифи обліку 
(Metering 
Tariffs) 
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Латвійська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

Мережеві тарифи Споживач 
 

Системний 
оператор 

Мережеві тарифи 

Литовська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

 

Мережеві тарифи    

Велике 
Герцогство 

Люксембург 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи постачання 

Мережеві тарифи 

Республіка 
Мальта 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

Мережеві тарифи - 
 

- - 

Королівство 
Нідерландів 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

Мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання  

- Мережеві тарифи 

Республіка 
Польща 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

Центральна База 
(Central Hub) 

Мережеві тарифи DSO – оператор 
системи 
постачання  

 Мережеві тарифи 

Португальська 
Республіка 

DSO – оператор 
системи 
постачання  

DSO – оператор 
системи 
постачання 
 

DSO ресурси  + 
Тарифи мережі 

   

Румунія 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

Тарифи мережі DSO – оператор 
системи 
постачання  

оператор системи 
постачання та 
оператор системи 
передачі (TSO-DSO) 

Мережеві тарифи 
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Словацька 
Республіка 

 

DSO – оператор 
системи 
постачання  
 

DSO/ Центральна 
База (Central Hub) 
 

DSO ресурси + 
мережеві тарифи 
 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи постачання 

Немає рішення 

Республіка 
Словенія 

 

- DSO – оператор 
системи 
постачання 

-    

Королівство 
Іспанія 

DSO – оператор 
системи 
постачання  

DSO – оператор 
системи 
постачання 

Мережеві тарифи + 
оренда лічильників 
(Network Tariffs + 
SM rental) 

  DSO – оператор 
системи постачання  

Оренда лічильника 
або збори на купівлю 

Королівство 
Швеція 

 

 DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO ресурси + 
мережеві тарифи 

DSO – оператор 
системи 
постачання 

DSO – оператор 
системи постачання  

 

Сполучене 
Королівство 

Великої 
Британії 

Компанії-
постачальники  
 

Центральна База 
даних (Central 
Data Hub) 

Фінансується 
постачальниками 

Компанії-
постачальники 
 

Центральна База 
даних (Central Data 
Hub) 

Фінансується 
постачальниками 
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