
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), постановою від 22.04.2019 

№584 погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України 

(далі – Рада ОРЕ) від 10.04.2019 (пункт 3.2.2 протоколу №9) щодо 

затвердження Порядку проведення перерахунків платежів на Оптовому ринку 

електричної енергії України за січень 2019 року (далі – Порядок). 

ДП «Енергоринок» (ДПЕ) надає роз’яснення (рекомендації) з урахуванням 

рішення Ради ОРЕ (п.7.1 протоколу зборів №13 від 22.05.2019) стосовно 

виконання пункту 2.1 Порядку суб’єктами Оптового ринку електричної енергії 

України (далі – ОРЕ) в частині надання до ДПЕ щоденних погодинних 

фактичних даних згідно з ІПР (АСКОЕ, 30817, 30900). 

 

Оператори системи розподілу (далі – ОСР) та оператор системи передачі 

(далі – ОСП) мають надати до ДПЕ щоденні погодинні фактичні дані згідно з 

Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на ОРЕ (АСКОЕ, 30817, 

30900), зокрема дані про щоденні погодинні обсяги купівлі електричної енергії 

з ОРЕ по всіх електропостачальниках (далі – ЕП)  (по території ліцензованої 

діяльності відповідного ОСР або ОСП) за січень 2019 року, в тому числі з 

врахуванням змін суб’єктного складу ЕП відповідно до уточнених довідок 

щодо складових фізичного балансу електроенергії, наданих ОСР/НЕК до ДПЕ 

згідно з п.1.1 Порядку.  

Дані формуються відповідно до Тимчасового порядку визначення обсягів 

купівлі електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний 

період до дати початку дії нового ринку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 28.12.2018 №2118, але замість прогнозних обсягів 

споживання електричної енергії площадками вимірювань групи «б», які ЕП 

заявили відповідно до наданих до ДПЕ повідомлень (скоригованих 

повідомлень) на заявлений обсяг купівлі електричної енергії з ОРЕ на січень 

2019 року, використовуються фактичні обсяги купівлі електричної енергії з 

ОРЕ для площадок вимірювань групи «б» згідно з актами прийому-передачі 

електричної енергії з ОРЕ за січень 2019 року, прийнятими ДПЕ від ЕП та ОСР 

(у т.ч. уточнені відповідно п.1.1 Порядку), а замість місячного коефіцієнту 

витрат, який дорівнює фактичному коефіцієнту фактичних звітних ТВЕ у 

відповідному місяці попереднього року, використовується коефіцієнт 

фактичних звітних ТВЕ за січень 2019 року. При цьому сумарний погодинний 

обсяг купівлі електричної енергії ЕП та ОСР з ОРЕ має залишитися незмінним 

порівняно з щоденними даними, які надавалися відповідно до рішень Ради ОРЕ 

(пункт 4.1 протоколу засідання Ради ОРЕ від 29,30.01.2019 №26). 

Таким чином, до ДПЕ повинні бути надані наступні дані (з відповідним 

письмовим зверненням) від ОСР та ОСП:     

         - дані АСКОЕ (на сервер askoe-pereschet.er.gov.ua (194.187.29.114),             

порт 7022); 

         - макети 30817, 30900 (на електронну адресу testmaket@er.gov.ua). 

ДП «Енергоринок» після отримання всіх щоденних погодинних фактичних 

даних здійснить необхідні розрахунки за січень 2019 року відповідно до 

пунктів 2.2-2.4 Порядку.   
 


