
                Інформуємо, що постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 

22.04.2019 №584 погоджено рішення Ради Оптового ринку електричної енергії 

України (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 (Порядок). 

Радою ОРЕ на засіданні 22.05.2019 (п.7.2 протоколу №13 від 22.05.2019) 

прийнято рішення щодо необхідності надання суб’єктами ОРЕ інформації згідно 

з Порядком за січень 2019 року та наступні місяці.  

ДП “Енергоринок” (ДПЕ)  надає роз’яснення (рекомендації) стосовно 

надання суб’єктами ОРЕ звітних фактичних та щоденних погодинних фактичних 

даних згідно з Інструкцією про порядок здійснення розрахунків на Оптовому 

ринку електричної енергії України (АСКОЕ, 30817, 30900) за лютий-травень 

2019 року. 

 

І.Фактичні (звітні) дані. 

Суб’єкти ОРЕ, які мають неузгоджені дані про звітні фактичні обсяги 

купівлі електричної енергії на ОРЕ у лютому-травні 2019 року, мають погодити 

між собою вказані дані. За результатами узгоджень до ДПЕ повинні бути надані 

наступні дані: 

1. від ОСП: уточнені фізичні баланси електричної енергії по регіонах в 

електронному (форма 1 – на електронну адресу dakoe@er.gov.ua, звітний макет 

30817 на електронну адресу maket@er.gov.ua) та в паперовому вигляді з 

супроводжувальним листом; 

2. від ОСР та ОСП: уточнені довідки щодо складових фізичного балансу 

електроенергії ОСР та ОСП в електронному (через особистий кабінет 

офіційного веб-сайту ДПЕ в розділі “Технологічні дані”/“Завантаження 

повідомлень, актів та довідки щодо складових фізичного балансу 

електроенергії” з використанням КЕП відповідальної особи; спосіб 

завантаження уточнених довідок за лютий-травень 2019 року, аналогічний 

діючому інтерфейсу (за електронною формою заповнення)) та в паперовому 

вигляді з супроводжувальним листом; 

3. від електропостачальників та ОСР: 

а) оригінали та сканкопії (на електронну адресу vrp@er.gov.ua) актів 

прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ за лютий-травень 2019 року (далі – 

Акти прийому-передачі), погоджених належним чином керівником 

(уповноваженою особою) ОСР, в яких дані щодо обсягів купівлі електричної 

енергії відповідають розрахункам балансу купівлі-продажу електричної енергії 

в ОРЕ за лютий-травень 2019 року, що були проведені на підставі довідок, які є 

додатком №8 до договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП 

«Енергоринок» та ОСР, та надані ОСР до ДП «Енергоринок» (з врахуванням 

рішень Ради ОРЕ від 10.05.2019 та від 11.06.2019 по ПП «ГАРАНТ ЕНЕРГО 

М», ДП «РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»). 
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При цьому, інформація щодо дати та номера реєстрації Актів прийому-передачі 

електропостачальниками та ОСР (або ОСП) має бути не заповнена; 

б) оригінали та сканкопії (на електронну адресу vrp@er.gov.ua) актів 

коригування до актів прийому-передачі електричної енергії з ОРЕ за лютий-

травень 2019 року року (далі – Акти коригування), в яких дані щодо обсягів 

купівлі електричної енергії відповідають величині коригування обсягу 

купівліелектричної енергії з ОРЕ порівняно з актами прийому-передачі 

електричної енергії з ОРЕ, вказаними в підпункті «а» пункту 3. При цьому, 

інформація щодо дати та номера реєстрації Актів коригування 

електропостачальниками та ОСР (або ОСП) має бути не заповнена. 

Після погодження НКРЕКП рішення Ради ОРЕ стосовно перерахунку за 

лютий-травень 2019 року, у т.ч. затвердження додаткових платежів у разі 

вирішення спірного питання, уточнення вимірів або іншого узгодженого 

коригування для кожного електропостачальника та ОСР, вказані суб’єкти ОРЕ 

мають надати до ДП «Енергоринок» Акти прийому-передачі та Акти 

коригування (сканкопії  яких надано відповідно до підпунктів «а» і «б» пункту 

3) в електронному вигляді на офіційний веб-сайт ДП «Енергоринок» 

(оформляються та надаються        відповідно        до        договору        купівлі-

продажу між ДП «Енергоринок» та електропостачальником (п.3.5); ДП 

«Енергоринок» та електропостачальником, який виконує функцію постачання 

універсальних послуг (п.3.4); ДП «Енергоринок» та електропостачальником, 

який виконує функцію постачальника «останньої надії» (п.3.4); ДП 

«Енергоринок» та ОСР (п.4.8)). Інформація щодо дати реєстрації 

електропостачальниками та ОСР (або ОСП) у всіх вказаних актах має 

відповідати даті погодження НКРЕКП рішення Ради ОРЕ стосовно перерахунку 

лютий-травень 2019 року. 

В свою чергу, ДП «Енергоринок» після отримання всіх Актів прийому- передачі 

та Актів коригування в електронному та паперовому вигляді, зареєструє їх та 

належним чином оформить зі свого боку. 

 

ІІ. Щоденні погодинні фактичні дані. 

ОСР та ОСП надають 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 лютий-травень 2019 року.  

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 
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заявлений обсяг купівлі електричної енергії з ОРЕ на лютий-травень 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 лютий-травень 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 

лютий-травень 2019 року.  

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 лютий-травень 2019 року.   

 

 


