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Для врегулювання питання взаємовідносин з суб’єктами 

господарювання, на яких поширюється дія Методичних рекомендацій щодо 

врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем 

розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані  

до системи передачі або до електричних мереж виробників,  

та їх субспоживачів, прийнятих постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2108 

(далі - Постанова) прийняти рішення на виконання Постанови, що вступають  

в силу з 01.01.2019: 

 

І. 

 

1. Операторам системи розподілу (далі – ОСР) та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

використовувати облікові дані з засобів комерційного обліку в місцях 

встановлення згідно з додатком №3 “Перелік місць встановлення приладів та 

систем розрахункового обліку” та додатком №1 “Перелік місць встановлення 

приладів та систем розрахункового обліку” до договору між 

ДП «Енергоринок» та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» і ДП «Енергоринок» та ОСР 

відповідно для визначення обсягів надходження електричної енергії до 

мереж Основних споживачів та віддачі електричної енергії з мереж Основних 

споживачів. 

 

2. Основні споживачі – споживачі, визначені у Постанові.  

 

3. ОСР до 20.01.2019 мають: 

 - на підставі розрахункових схем, які були додатками до договорів  

про постачання електричної енергії за регульованим тарифом та діяли  

до 31.12.2018 року, розробити алгоритми визначення обсягів надходження 

електричної енергії до мереж Основного споживача та віддачі електричної 

енергії з мереж Основного споживача; 

 - надати ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» копії технічних додатків  

до договорів із Основним споживачем про постачання електричної енергії  

за регульованим тарифом що діяли до 31.12.2018 року та алгоритми 

визначення обсягів надходження електричної енергії до мереж Основного 

споживача та віддачі електричної енергії з мереж Основного споживача. 

 

4. ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» з 01.01.2019 укласти з Основними споживачами 

договори про надання послуг з передачі електричної енергії з відображенням 

в них засобів комерційного обліку та наданих ОСР алгоритмів визначення 

обсягів надходження електричної енергії до мереж Основних споживачів та 

обсягів віддачі електричної енергії з мереж Основних споживачів. Алгоритми 

розробляються на підставі розрахункових схем, які були додатками  

до договорів про постачання електричної енергії за регульованим тарифом, 

що діяли до 31.12.2018 року. Зазначені договори набувають чинності  

з 01.01.2019. 
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5. ОСР з 01.01.2019 укласти з Основними споживачами договори на спільне 

використання технологічних електричних мереж, а з субспоживачами 

Основних споживачів – договори про надання послуг з розподілу 

електричної енергії з відображенням в них засобів комерційного обліку для 

визначення обсягів споживання електричної енергії субспоживачами та 

надходження електричної енергії до мереж ОСР. Зазначені договори 

набувають чинності з 01.01.2019 та діють до терміну, визначеного 

Постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2108. 

 

6. ОСР та ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» на підставі договорів про надання послуг 

з передачі електричної енергії, договорів на спільне використання 

технологічних електричних мереж, договорів про надання послуг з розподілу 

електричної енергії визначають обсяги надходження електричної енергії до 

мереж Основного споживача та обсяги віддачі електричної енергії з мереж 

Основного споживача.  

 

7. ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП «Енергоринок» укласти додаткову угоду 

до діючого договору між ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ДП Енергоринком 

щодо здійснення ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО»: 

- визначення обсягів надходження електричної енергії до мереж 

Основних споживачів та віддачі електричної енергії з мереж Основних 

споживачів; 

- ведення реєстру точок комерційного обліку та адміністрування 

процесів зміни електропостачальника по точках комерційного обліку,  

по яких здійснюється надходження електричної енергії до мереж Основного 

споживача.  

 

8. ОСР та ДП «Енергоринок» укласти додаткові угоди до діючих 

двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії щодо 

визначення обсягів надходження електричної енергії до мереж Основних 

споживачів та віддачі електричної енергії з мереж Основних споживачів.  

 

9. З 01.01.2019 ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» здійснює ведення реєстру точок 

комерційного обліку та адміністрування процесів зміни 

електропостачальника по точках комерційного обліку, по яких здійснюється 

надходження електричної енергії до Основного споживача. 

 

10. З 01.01.2019 ОСР здійснюють ведення реєстру точок комерційного обліку 

та адміністрування процесів зміни електропостачальника по точках 

комерційного обліку, по яких здійснюється віддача електричної енергії з 

мереж Основного споживача. 
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11. При розрахунку фізичного балансу електричної енергії по території своєї 

ліцензованої діяльності: 

11.1. ОСР враховує обсяги споживання електричної енергії 

субспоживачами Основних споживачів та частки витрат в мережах Основних 

споживачів, пов’язані з транспортуванням електричної енергії мережами 

Основних споживачів, та не враховує обсяги споживання Основних 

споживачів. 

11.2. ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» враховує обсяги споживання 

електричної енергії Основними споживачами. 

11.3. Обсяги надходження до мереж Основного споживача 

розраховується як сума обсягів визначених відповідно до пункту 11.1 та 11.2. 

 

12. ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та ОСР вносять зміни до «Порядків взаємодії 

суб’єктів ОРЕ з суміжними суб’єктами при зборі, формуванні та обміні 

погодинних даних обліку» в частині: 

12.1. Щоденно у автоматичному режимі до 7.00 ДП «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» надає ОСР інформацію за попередню розрахункову добу  

по точках комерційного обліку, по яких здійснюється надходження 

електричної енергії до мереж Основного споживача. 

12.2. Щоденно ОСР на підставі даних отриманих від ДП «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» відповідно до пункту 12.1 розраховує обсяги споживання 

електричної енергії субспоживачами Основних споживачів, приєднаних до 

мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» та споживання Основних споживачів, 

приєднаних до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО».  

12.3. Щоденно ОСР до 9.00 надають ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

інформацію щодо споживання електричної енергії Основними споживачами, 

приєднаних до мереж ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО». 

 

ІІ. 

 

Основні споживачі, що приєднані до мереж виробників та не увійшли у 

додаток до Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 №2108, укладають з ОСР 

договори про надання послуг з розподілу електричної енергії та договори про 

спільне використання технологічних електричних мереж. ОСР здійснює 

визначення обсягів надходження електричної енергії, ведення реєстру точок 

комерційного обліку та адміністрування процесів зміни 

електропостачальника по точках комерційного обліку, вказаних у 

відповідних договорах про надання послуг з розподілу електричної енергії та 

на договори про спільне використання технологічних електричних мереж.  

 

ІІІ. 

 

Всім постачальникам, які здійснюють постачання електричної енергії 

Основним споживачам, на яких поширюється дія «Методичних рекомендацій 
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щодо врегулювання відносин оператора системи передачі, операторів систем 

розподілу, основних споживачів, електричні мережі яких приєднані до 

системи передачі або до електричних мереж виробників, та їх 

субспоживачів», прийнятих Постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2108, до 

12.00 17.01.2019 включно подати до ДП «Енергоринок» або скоригувати 

раніше надані повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії 

(привести повідомлення у відповідність до вимог Постанови НКРЕКП від 

28.12.2018 №2108) на січень 2019 року (на період з 01.01.2019 по 31.01.2019 

року) у порядку, визначеному відповідними договорами. ДП Енергоринок 

рекомендувати подовжити термін прийняття зазначених вище повідомлень 

до 12.00 17.01.2019 року включно. ДП «Енергоринок» здійснює реєстрацію 

зазначених повідомлень/скоригованих повідомлень за умови забезпечення 

постачальником оплати за електричну енергію на день реєстрації в сумі не 

менш 22/31 від вартості заявленого/скоригованого обсягу електричної 

енергії. 

 

ІV. 

 

Укласти додаткові угоди щодо внесення змін до Договорів між 

ДП «Енергоринок» та операторами системи розподілу та викласти 

положення додаткових угод, зокрема п.3.4. діючих Договорів, у такій 

редакції:  

"п.3.4. ДПЕ продає, а ОСР купує електричну енергію, необхідну для 

компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл 

електричними мережами, в обсягах,  які визначаються згідно з розділом 4 

Договору з врахуванням: 

а) обсягів надходження електричної енергії до електричних мереж ОСР 

в точках обліку електричної енергії, наведених у додатку № 1 до Договору 

"Перелік місць встановлення приладів та систем розрахункового обліку", по 

яких межі балансової належності електричних мереж визначені в Акті 

розмежування балансової належності електричних мереж та експлуатаційної 

відповідальності (додаток №4 до Договору) та алгоритмів визначення 

обсягів надходження електричної енергії до мереж основного споживача, 

електричні мережі якого приєднані до мереж ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" 

(виробника), зазначеного в додатку до Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 

№2108, та обсягів віддачі електричної енергії з мереж основного 

споживача, електричні мережі якого приєднані до мереж ДП "НЕК 

"УКРЕНЕРГО" (виробника), зазначеного в додатку до Постанови 

НКРЕКП від 28.12.2018 №2108. Вказані алгоритми є додатками до 

договорів між ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" та основним споживачем про 

надання послуг з передачі електричної енергії та між ОСР та основним 

споживачем про спільне використання технологічних електричних 

мереж; 
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б) обсягів купівлі електричної енергії Електропостачальниками для 

постачання її споживачам, які знаходяться на території здійснення 

ліцензованої діяльності ОСР, в точках обліку споживачів, що визначені в 

Договорі споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії згідно з Правилами роздрібного ринку  електричної енергії". 

Укласти додаткову угоду щодо внесення змін до Договору між 

ДП "Енергоринок" та ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" та викласти положення 

додаткової угоди у такій редакції:  

"Додати пункт в статтю Договору "Зобов’язання Сторін". 

НЕК зобов’язується: 

Здійснювати ведення реєстру точок комерційного обліку та 

адміністрування процесів зміни електропостачальника по точкам 

комерційного обліку, по яким здійснюється надходження до мереж 

основного споживача, електричні мережі якого приєднані до мереж 

ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" (виробника), зазначеного в додатку до 

Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 №2108, відповідно до ДЧОРЕ та 

Правил роздрібного ринку електричної енергії. 

 

Викласти п.6.2 Положення про оперативно-технологічні взаємовідносини 

між ДПЕ та НЕК (додаток до Договору) у такій редакції: 

"6.2. Фактичний обсяг електричної енергії, що передана НЕК, 

визначається на підставі показників розрахункових (комерційних) систем 

обліку, що наведені в Додатку 3 до Договору: "Перелік місць встановлення 

приладів та систем розрахункового обліку" та алгоритмів визначення 

обсягів надходження електричної енергії до мереж основного споживача, 

електричні мережі якого приєднані до мереж ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" 

(виробника), зазначеного в додатку до Постанови НКРЕКП від 28.12.2018 

№2108, та обсягів віддачі електричної енергії з мереж основного 

споживача, електричні мережі якого приєднані до мереж ДП "НЕК 

"УКРЕНЕРГО" (виробника), зазначеного в додатку до Постанови 

НКРЕКП від 28.12.2018 №2108". Вказані алгоритми є додатками до 

договорів між ДП "НЕК "УКРЕНЕРГО" та основним споживачем про 

надання послуг з передачі електричної енергії та між ОСР та основним 

споживачем про спільне використання технологічних електричних 

мереж". 
 


