
 

Тимчасовий порядок взаємовідносин між ДП “НЕК “УКРЕНЕРГО”, ОСР, 

ДПЕ, Постачальниками та Виробниками  

 

1.Загальні положення. 

 

1.1 Цей Порядок розроблений для врегулювання питань 

взаємовідносин з суб’єктами господарювання, на яких поширюється дія 

Методичних рекомендацій щодо врегулювання відносин 

НЕК «Укренерго», ОСР, основних споживачів, електричні мережі яких 

приєднані до електричних мереж НЕК «Укренерго» або виробників, та їх 

субспоживачів (Методичні рекомендації), прийнятих постановою 

НКРЕКП від 28.12.2018 №2108 (далі – Постанова). 

 

1.2 ОСР та НЕК «Укренерго» використовують облікові дані з 

засобів комерційного обліку в місцях встановлення згідно з додатком №3 

“Перелік місць встановлення приладів та систем розрахункового обліку” 

до договору між ДПЕ і НЕК «Укренерго» про централізоване 

диспетчерське (оперативно-технологічне) управління виробництвом і 

передачею електричної енергії в ОЕС України та передачу електричної 

енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та 

додатком №1 “Перелік місць встановлення приладів та систем 

розрахункового обліку”  до договору купівлі-продажу електричної енергії 

між ДПЕ і ОСР для компенсації технологічних витрат електричної енергії 

на її розподіл електричними мережами відповідно для визначення обсягів 

надходження електричної енергії до мереж Основних споживачів та 

віддачі електричної енергії з мереж Основних споживачів. 

 

1.3 Порядок вступає в силу з 01.01.2019 та діє на термін, 

визначений Постановою. 

 

1.4 В цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 

 

Основний споживач - споживач, приєднаний безпосередньо до 

електричних мереж НЕК «Укренерго» або виробника відповідно до переліку 

додатку Методичних рекомендацій, затверджених Постановою ; 

 

Субспоживач- споживач електричної енергії, приєднаний до 

електричних мереж Основного споживача, приєднаного безпосередньо до 

електричних мереж НЕК «Укренерго» або виробника відповідно до переліку 

додатку Методичних рекомендацій, затверджених Постановою ; 

 

 

Реєстр даних- погоджений з Головним оператором окремий для 

кожного суб’єкта ОРЕ перелік параметрів, згідно з яким зазначений суб’єкт 

ОРЕ має надавати Головному оператору дані комерційного обліку. 
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ІПР- Інструкція про порядок здійснення розрахунків на Оптовому 

ринку електричної енергії України  

 

ПРРЕЕ - Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312. 

 

2.Договірні відносини між НЕК «Укренерго», ОСР, ДПЕ, 

Постачальниками і споживачами електричної енергії  

 

2.1 ОСР: 

      - на підставі розрахункових схем, які були додатками до договорів  

про постачання електричної енергії за регульованим тарифом та діяли  

до 31.12.2018 року, розробляють алгоритми визначення обсягів надходження 

електричної енергії до мереж Основного споживача та віддачі електричної 

енергії з мереж Основного споживача; 

      - надають до 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. 
 

2.2 НЕК «Укренерго» укладає 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. 

 

2.3 НЕК «Укренерго» укладає з Постачальниками, які здійснюють 

постачання електричної енергії Основним споживачам, договори 

Постачальника про надання послуг з передачі електричної енергії (з 

відображенням переліку вказаних Основних споживачів), на підставі якого 

Постачальники отримують доступ до мереж НЕК «Укренерго». Зазначені 

договори набувають чинності з 01.01.2019. 

 

2.4. ОСР укладають 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 
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набувають чинності з 01.01.2019 та діють до терміну, визначеного 

Постановою. 

 

2.5 ОСР укладають з Постачальниками, які здійснюють постачання 

електричної енергії субспоживачам, договори Постачальника про надання 

послуг з розподілу електричної енергії (з відображенням переліку вказаних 

субспоживачів), на підставі якого Постачальники отримують доступ до 

електричних мереж. Зазначені договори набувають чинності з 01.01.2019 та 

діють до терміну, визначеного Постановою. 

 

2.6   Постачальники зобов’язані повідомляти НЕК «Укренерго» та ОСР 

про укладення та припинення договору зі споживачем (субспоживачем) в 

установленому ПРРЕЕ порядку. 

 

2.7. НЕК «Укренерго» та ДПЕ укладають додаткову угоду до діючого 

договору між ДПЕ і НЕК «Укренерго» про централізоване диспетчерське 

(оперативно-технологічне) управління виробництвом і передачею 

електричної енергії в ОЕС України та передачу електричної енергії 

магістральними та міждержавними електричними мережами щодо 

здійснення 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 Постачальника по точках комерційного обліку,  

по яких здійснюється надходження електричної енергії до мереж Основного 

споживача.  

Зазначені додаткові угоди набувають чинності з 01.01.2019. 
 

2.8. ОСР та ДПЕ укладають додаткові угоди до діючих двосторонніх 

договорів купівлі-продажу електричної енергії для компенсації 

технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними 

мережами ОСР щодо 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 Постачальника по точках комерційного обліку, по яких 

здійснюється віддача електричної енергії з мереж Основного споживача.  

Зазначені додаткові угоди набувають чинності з 01.01.2019. 

 

2.9 Постачальники укладають відповідні договори купівлі-продажу 

електричної енергії з ДПЕ.  

 

3. Окремі положення процедури надання Постачальниками до ДПЕ 

повідомлень на заявлений обсяг купівлі електричної енергії та 

коригування раніше наданих повідомлень 
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3.1 Всі Постачальники, які здійснюють постачання електричної енергії 

Основним споживачам, подають до ДПЕ або коригують раніше надані 

повідомлення на заявлений обсяг купівлі електричної енергії відповідно до 

укладених з ДПЕ  договорів.  

 

3.2 У разі внесення змін до Постанови Постачальники, у разі, якщо ці 

зміни їх стосуються, повинні протягом трьох робочих днів з моменту 

внесення змін надати до ДПЕ повідомлення на заявлений обсяг купівлі 

електричної енергії або скоригувати раніше надані повідомлення на 

заявлений обсяг купівлі електричної енергії (привести повідомлення у 

відповідність до внесених змін) на розрахунковий період, в якому почали 

діяти зміни, у порядку, визначеному договорами з ДПЕ. 

3.3 ДПЕ не пізніше двох наступних робочих днів після надання 

Постачальниками зазначених повідомлень/скоригованих повідомлень 

здійснює їх реєстрацію, та, в разі необхідності, вносить зміни в Реєстри 

даних/макети надання даних щодо обсягів купівлі електричної енергії 

Постачальниками, про що повідомляє НЕК та ОСР. 

3.4 НЕК «Укренерго» та ОСР, в разі необхідності, повторно надають до 

ДПЕ облікові дані щодо обсягів купівлі електричної енергії 

Постачальниками, починаючи з дати внесення змін до Постанови.  

3.5 ДПЕ у разі надання таких даних, здійснює перерахунки платежів за 

відповідний період відповідно до вимог  ІПР. 

3.6 У випадку, передбаченому пунктами 3.2 – 3.5, ДПЕ має право 

припинити продаж електричної енергії Постачальнику у разі недостатності 

наявних у Постачальника коштів на рахунку ДПЕ для забезпечення оплати за 

куповану електричну енергію. 

У цьому випадку, ДПЕ до 10-00 дня, наступного після дня здійснення 

перерахунку платежів, повідомляє Постачальника про необхідність 

здійснення доплати для забезпечення виконання умов оплати за куповану 

електричну енергію відповідно до умов договору з ДПЕ, із зазначенням 

необхідної суми доплати. Якщо цей день є вихідним, то відповідне 

повідомлення  Постачальнику надсилається в перший робочий день, що 

слідує за ним. 

Постачальник має право, не пізніше кінця банківського дня (час 

зарахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом 

використання ДПЕ) доби отримання від ДПЕ повідомлення про необхідність 

здійснення доплати, здійснити необхідну доплату. 

У разі невиконання Постачальником зазначеної вище доплати для 

забезпечення оплати за куповану електричну енергію відповідно до умов 

договору з ДПЕ, ДПЕ до      10-00 дня, наступного після дня повідомлення 

про необхідність здійснення доплат, повідомляє Постачальника, ОСР та/або 

ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», постачальника «останньої надії» та НКРЕКП про 

припинення продажу електричної енергії Постачальнику, починаючи з доби, 
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на яку у Постачальника не вистачає коштів для забезпечення оплати 

електричної енергії у повному обсязі. З цієї доби зазначений Постачальник 

припиняє постачання електричної енергії споживачам, а постачальник 

«останньої надії» починає здійснювати постачання електричної енергії цим 

споживачам. 

 

4.Окремі положення щодо збору, формування та обміну даними 

комерційного обліку 

 

4.1 ОСР та 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 з 01.01.2019. 

 

4.2 НЕК «Укренерго» здійснює ведення реєстру точок комерційного 

обліку та адміністрування процесів зміни Постачальника по точках 

комерційного обліку, по яких здійснюється надходження електричної енергії 

до Основного споживача. 

 

4.3 ОСР здійснюють ведення реєстру точок комерційного обліку та 

адміністрування процесів зміни Постачальника по точках комерційного 

обліку, по яких здійснюється віддача електричної енергії з мереж Основного 

споживача. 

 

4.4 ОСР забезпечують комерційний облік електричної енергії в рамках 

укладених договорів (додаткових угод) субспоживачів та Основних 

споживачів, якщо такі споживачі самостійно не забезпечують комерційний 

облік для своїх точок комерційного обліку. 

 

4.5 НЕК «Укренерго» та ОСР вносять відповідні зміни до «Порядків 

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

обміні погодинних даних обліку» щодо взаємовідносин. 

 

4.6 Щоденно у автоматичному режимі до 7.00 НЕК «Укренерго»  надає 

ОСР інформацію за попередню розрахункову добу  

по точках комерційного обліку, по яких здійснюється надходження 

електричної енергії до мереж Основного споживача. 

 

4.7 Щоденно ОСР на підставі даних отриманих від НЕК «Укренерго»  

відповідно до пункту 4.6 здійснює розрахунок обсягів споживання 

електричної енергії субспоживачами Основних споживачів та споживання 

Основних споживачів, приєднаних до мереж НЕК «Укренерго».  
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4.8 Щоденно ОСР до 9.00 та щомісячно у визначені терміни  надають 

НЕК «Укренерго» інформацію щодо споживання електричної енергії 

Основними споживачами». 

 

4.9 НЕК «Укренерго» щоденно до 10-00 надають ДПЕ як Головному 

оператору погодинні обсяги електричної енергії, що куплена 

Постачальниками відповідно до ІПР. 

 

4.10 НЕК «Укренерго» після отримання від ОСР обсягів споживання 

електричної енергії Основними споживачами формує та надає до ДПЕ 

погодинний звітний за місяць фізичний баланс електричної енергії по 

території своєї ліцензованої діяльності відповідно до ІПР. 

 

4.11 Постачальники до 17-00 8 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, надають до ДПЕ погоджені НЕК «Укренерго» (для Основних 

споживачів Постачальників) акти прийому-передачі електричної енергії 

відповідно до ІПР. 

 

4.12 При розрахунку фізичного балансу електричної енергії по 

території своєї ліцензованої діяльності: 

 

4.12.1. 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. 

 

4.12.2 НЕК «Укренерго» враховує обсяги споживання електричної 

енергії Основними споживачами. 

 

4.12.3. Обсяги надходження до мереж Основного споживача 

розраховується як сума обсягів визначених відповідно до пункту 4.12.1 та 

4.12.2. 

 

4.13 ОСР та НЕК «Укренерго» здійснюють визначення обсягів купівлі 

електричної енергії Постачальниками та ОСР 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,  

з  01.01.2019. 

 

 

5. Окремі положення 
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5.1 ОСР укладають зі споживачами , що приєднані до мереж 

виробників та не увійшли у додаток до Методичних рекомендацій, договори 

про надання послуг з розподілу електричної енергії, договори про спільне 

використання технологічних електричних мереж, та договори Постачальника 

про надання послуг з розподілу електричної енергії з відповідними 

Постачальниками. ОСР здійснює визначення обсягів надходження 

електричної енергії, ведення реєстру точок комерційного обліку та 

адміністрування процесів зміни Постачальника по точках комерційного 

обліку, вказаних у відповідних договорах про надання послуг з розподілу 

електричної енергії та на договори про спільне використання технологічних 

електричних мереж.  

 

 

5.2 ОСР, що здійснюють господарську діяльність по двох та більше 

регіонах НЕК «Укренерго», не пізніше ніж за 1 робочий день до початку 

розрахункового місяця, надають до ДПЕ перелік регіонів НЕК «Укренерго», 

по яких ОСР (через НЕК «Укренерго»), буде надавати до ДПЕ обсяги купівлі 

по кожному Постачальнику. Зазначена інформація надається в електронному 

вигляді з накладанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) 

відповідальної особи. 


