
31.05.2022                                                                                   Голові НКРЕКП  

                                                                                                     Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування до питання про прийняття постанови НКРЕКП  

«Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної енергії 

на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану» 

 

У зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію України, 

військ Російської Федерації, та введенням воєнного стану згідно з Указом 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, продовженого 

Указом Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та від 18 

квітня 2022 року № 259/2022, нагальним є питання врегулювання 

взаємовідносин між учасниками ринку щодо достовірності ведення 

комерційного обліку електричної енергії під час воєнного стану.  

З метою покращення точності та достовірності формування даних 

комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в 

умовах воєнного стану, а також створення можливості фіксації обсягів 

перетікання електричної енергії з тимчасово окупованої території на іншу 

територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану 

територію, у разі тимчасової окупації території та/або частини території на 

якій оператори систем розподілу та оператор системи передачі  електричної 

енергії (далі – оператори систем) провадять ліцензійну діяльність з 

розподілу/передачі електричної енергії, Управлінням інноваційних технологій 

розроблений проєкт постанови НКРЕКП «Про особливості забезпечення 

комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в 

умовах воєнного стану» (далі – Проєкт). 

Проєктом передбачено, що оператори систем до 15.06.2022 повинні 

забезпечити створення (в межах домену обліку кожного оператора системи) 

додаткових областей комерційного обліку електричної енергії та їх реєстрацію 

у Адміністратора комерційного обліку (далі – АКО). Проєктом визначений 

відповідний порядок створення додаткових областей комерційного обліку. 

Також передбачено, що формування даних комерційного обліку 

електричної енергії для додаткових областей комерційного обліку та 

відповідних ТКО оператора системи (крім областей комерційного обліку та 

ТКО, що знаходяться на тимчасово окупованій території) здійснюється 

відповідно до Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної 

енергії на  ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами 

систем розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 28.12.2018 № 2118 з урахуванням вимог підпункту 11 пункту 1 постанови 

НКРЕКП від 25.02.2022 №332 «Про забезпечення стабільного функціонування 

ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану». 

У разі фіксації перетікання електричної енергії електромережами 

оператора системи з тимчасово окупованої території на іншу  територію 

України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, 



при неможливості здійснення заходів щодо припинення такого перетікання, 

облік цієї електричної енергії здійснюється окремо та з використанням даних 

комерційного обліку, які отримані з додаткових областей комерційного обліку 

та ТКО, що межують з тимчасово окупованою територією. 

Постачальникам послуг комерційного обліку (далі – ППКО) 

дозволяється формувати дані щодо обсягів прийому/віддачі електричної 

енергії в ТКО на межі додаткових областей комерційного обліку в 

електричних мережах операторів систем за даними, які отримані із засобів 

комерційного обліку, або визначені розрахунковим шляхом з використанням 

наявних даних, що отримані з автоматизованих систем ППКО, шляхом 

локального зчитування показів лічильників, що встановлені в точках 

вимірювання, найближчих за місцем розташування до точок комерційного 

обліку, дані з верифікаційних лічильників обліку встановлених у вузлових 

електричних підстанціях та розподільних пунктах, профілі навантаження за 

даними телевимірювань в точках вимірювання, найближчих за місцем 

розташування до точок комерційного обліку, оціночні середньодобові дані 

обліку електричної енергії за попередню декаду. 
 Обсяги прийому/віддачі електричної енергії за розрахунковий місяць у 

цілому по областях комерційного обліку операторів системи на межі з 

суміжними учасниками ринку, а також на адміністративній межі з тимчасово 

окупованою територією, мають оформлюватися окремими актами за підписом 

оператора системи, які оператором системи надаються АКО на його запит.  

 Для здійснення моніторингу обсягів прийому/віддачі/сальдо перетоків 

електричної енергії на адміністративній межі з тимчасово окупованими 

територіями, оператори системи територія ліцензованої діяльності яких 

частково знаходиться на тимчасовій окупованій території (крім територій, на 

яких ведуться бойові дії та крім населених пунктів, які є оточеними) щомісячно 

забов’язані надавати інформацію до НКРЕКП. 

Зважаючи на вищевказане та актуальність зазначених питань, 

Управління інноваційних технологій пропонує прийняти проєкт постанови 

НКРЕКП «Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної 

енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану». 

 
Начальник управління 

інноваційних технологій     В. Попович 

 



Проєкт 

 

                                               

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

П О СТАНО В А  

         _______________                                                         _______________ 

 

Київ 

 

Про особливості забезпечення 

комерційного обліку електричної 

енергії на ринку електричної 

енергії в умовах воєнного стану 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого згідно з Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022 та від 18 квітня 2022 

року № 259/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. У період дії в Україні воєнного стану та протягом 60 днів після його 

припинення чи скасування постачальникам послуг комерційного обліку   

(далі – ППКО), операторам систем розподілу та оператору системи передачі  

електричної енергії  (далі – оператори систем), забезпечувати комерційний 

облік електричної енергії для здійснення розрахунків на організованих 

сегментах ринку електричної енергії із дотриманням Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП), від 14 березня 2018 року № 311, Тимчасового порядку 

визначення обсягів купівлі електричної енергії на  ринку електричної енергії 

електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний 
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період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 року № 2118, 

вимог підпункту 11 пункту 1 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року  

№ 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної 

енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на 

період дії в Україні воєнного стану», з урахуванням таких особливостей: 
 

 1) оператори систем, територія ліцензованої діяльності яких частково 

знаходиться на тимчасово окупованій території, до 15.06.2022 мають 

забезпечити створення  (в межах домену обліку кожного оператора системи) 

додаткових областей комерційного обліку електричної енергії та їх реєстрацію 

у Адміністратора комерційного обліку (далі – АКО), для чого необхідно: 

 визначити межі районів електричних мереж та додаткових областей 

комерційного обліку на території провадження ліцензованої діяльності з 

передачі/розподілу електричної енергії; 

 створити та/або визначити на межі між районами електричних мереж 

фізичні точки комерційного обліку (далі – ТКО) для фіксації обсягів 

прийому/віддачі електричної енергії; 

 забезпечити у визначених ТКО функціонування вузлів обліку 

електричної енергії з можливістю погодинного обліку, дистанційного 

зчитування та передачі даних до відповідних автоматизованих систем ППКО; 

   створити додаткові області та відповідні ТКО, а також сформувати 

алгоритми визначення погодинних обсягів прийому/віддачі електричної енергії 

до/з додаткових областей комерційного  обліку відповідно до форм, 

розроблених АКО; 

   створити в межах власної території ліцензованої діяльності віртуальну 

точку комерційного обліку для фіксації обсягів прийому/віддачі електричної 

енергії на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією; 

    узгодити переліки ТКО та додаткових областей комерційного обліку з 

усіма суміжними операторами мереж, яких це стосується, та надати ці переліки 

разом із алгоритмами розрахунку обсягів електричної енергії до АКО; 

   забезпечити складання балансу електричної енергії, що враховує дані 

виробітку, відбору та відпуску електричної енергії за всіма ТКО, що належать 

до кожної окремої області комерційного обліку у кожному розрахунковому 

періоді;  
  

 2) оператори системи повинні протягом п’яти робочих днів з дня 

виникнення змін у переліку областей комерційного обліку та/або переліку ТКО 

на межі цих областей, узгодити таку зміну з усіма суміжними операторами 

мереж, яких це стосується, та надати інформацію про відповідні зміни до АКО 

з документальним підтвердженням необхідності проведення такої зміни 

(зокрема, посилання на офіційну інформацію щодо переліку територіальних 

громад, що знаходяться на тимчасово окупованій території у відповідному 

розрахунковому періоді). При неможливості забезпечення окремого 

комерційного обліку електричної енергії для областей комерційного обліку, що 

знаходяться у відповідному розрахунковому періоді на тимчасово окупованій 



3 

території, допускається їх об’єднання в одну область комерційного обліку; 
  

 3) АКО має забезпечити протягом п’яти робочих днів з дня відповідного 

звернення оператора системи реєстрацію додаткових областей комерційного 

обліку, відповідних ТКО та алгоритмів розрахунку обсягів прийому/віддачі 

електричної енергії до/з цих областей комерційного обліку; 
 

 4) формування даних комерційного обліку електричної енергії для 

додаткових областей комерційного обліку та відповідних ТКО оператора 

системи (крім областей комерційного обліку та ТКО, що знаходяться на 

тимчасово окупованій території) здійснюється відповідно до Тимчасового 

порядку визначення обсягів купівлі електричної енергії на  ринку електричної 

енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на 

перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28 грудня 2018 

року № 2118 з урахуванням вимог підпункту 11 пункту 1 постанови НКРЕКП 

від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування 

ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку 

електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану»; 
  

 5) у разі фіксації перетікання електричної енергії електромережами 

оператора системи з тимчасово окупованої території на іншу територію України 

та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, при 

неможливості здійснення заходів щодо припинення такого перетікання, 

оператор системи має забезпечити ведення окремого комерційного обліку 

обсягів прийому/віддачі цієї електричної енергії з використанням даних 

комерційного обліку, які отримані з додаткових областей комерційного обліку 

та ТКО, що межують з тимчасово окупованою територією; 
 

 6) ППКО дозволяється формувати дані щодо обсягів прийому/віддачі 

електричної енергії в ТКО на межі додаткових областей комерційного обліку в 

електричних мережах операторів систем за даними, які отримані із засобів 

комерційного обліку, або визначені розрахунковим шляхом з використанням 

наявних даних, у такій пріоритетності: 

 дані комерційного обліку електричної енергії отримані з автоматизованих 

систем ППКО або шляхом локального зчитування показів лічильників, що 

встановлені в точках вимірювання, найближчих за місцем розташування до 

точок комерційного обліку; 

 дані з верифікаційних лічильників обліку встановлених у вузлових 

електричних підстанціях та розподільних пунктах; 

 профілі навантаження за даними телевимірювань в точках вимірювання, 

найближчих за місцем розташування до точок комерційного обліку; 

 оціночні середньодобові дані обліку електричної енергії за попередню 

декаду; 
 

 



4 

 7) обсяги прийому/віддачі електричної енергії за розрахунковий місяць у 

цілому по областях комерційного обліку операторів системи на межі з 

суміжними учасниками ринку, а також на адміністративній межі з тимчасово 

окупованою територією, мають оформлюватися окремими актами за підписом 

оператора системи, які оператором системи надаються АКО на його запит. Акти 

щодо обсягів прийому/віддачі електричної енергії за розрахунковий місяць на 

межі з суміжними учасниками ринку підписуються відповідними суміжними 

учасниками ринку. 
 

 2. Оператори систем, територія ліцензованої діяльності яких частково 

знаходиться на тимчасово окупованій території (крім територій, на яких 

ведуться бойові дії та крім населених пунктів, які є оточеними), щомісячно до 

16 числа місяця, наступного за звітним, мають надавати до НКРЕКП 

інформацію щодо обсягів прийому/віддачі/сальдо перетоків електричної енергії 

на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією, за формою 

згідно з додатком, що додається. 
 

 3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє протягом дії 

воєнного стану в Україні, а також протягом 60 днів після його припинення чи 

скасування. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський



 

 Додаток 

 до постанови НКРЕКП 

 ___________ № ______ 

 

 

Інформація щодо обсягів прийому/віддачі/сальдо перетоків електричної енергії на адміністративній межі  

з тимчасово окупованою (частково) територією України 

________________________________         __________ 20__ 
(найменування оператора системи)                            (звітний місяць) 

 
EIC код ТКО Напрям 

перетікання е\е 

Доба звітного місяця Всього 
(МВт*год: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

ТКО* 

Прийом                                 

Віддача                                 

Сальдо (+\-)                                 

 
* віртуальна точка комерційного обліку на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією України 

 


	У зв'язку з повномасштабним вторгненням на територію України, військ Російської Федерації, та введенням воєнного стану згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, продовженого Указом Президента України від 14 березня 2022 рок...
	З метою покращення точності та достовірності формування даних комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану, а також створення можливості фіксації обсягів перетікання електричної енергії з тимчасово окупо...
	Проєктом передбачено, що оператори систем до 15.06.2022 повинні забезпечити створення (в межах домену обліку кожного оператора системи) додаткових областей комерційного обліку електричної енергії та їх реєстрацію у Адміністратора комерційного обліку (...
	Також передбачено, що формування даних комерційного обліку електричної енергії для додаткових областей комерційного обліку та відповідних ТКО оператора системи (крім областей комерційного обліку та ТКО, що знаходяться на тимчасово окупованій території...
	У разі фіксації перетікання електричної енергії електромережами оператора системи з тимчасово окупованої території на іншу  територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, при неможливості здійснення заходів щодо п...
	Постачальникам послуг комерційного обліку (далі – ППКО) дозволяється формувати дані щодо обсягів прийому/віддачі електричної енергії в ТКО на межі додаткових областей комерційного обліку в електричних мережах операторів систем за даними, які отримані ...
	Зважаючи на вищевказане та актуальність зазначених питань, Управління інноваційних технологій пропонує прийняти проєкт постанови НКРЕКП «Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнног...
	Начальник управління інноваційних технологій     В. Попович
	ПОСТАНОВА
	_______________                                                         _______________
	Київ
	Про особливості забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії в умовах воєнного стану
	Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022...
	ПОСТАНОВЛЯЄ:
	1. У період дії в Україні воєнного стану та протягом 60 днів після його припинення чи скасування постачальникам послуг комерційного обліку   (далі – ППКО), операторам систем розподілу та оператору системи передачі  електричної енергії  (далі – операто...
	1) оператори систем, територія ліцензованої діяльності яких частково знаходиться на тимчасово окупованій території, до 15.06.2022 мають забезпечити створення  (в межах домену обліку кожного оператора системи) додаткових областей комерційного обліку е...
	визначити межі районів електричних мереж та додаткових областей комерційного обліку на території провадження ліцензованої діяльності з передачі/розподілу електричної енергії;
	створити та/або визначити на межі між районами електричних мереж фізичні точки комерційного обліку (далі – ТКО) для фіксації обсягів прийому/віддачі електричної енергії;
	забезпечити у визначених ТКО функціонування вузлів обліку електричної енергії з можливістю погодинного обліку, дистанційного зчитування та передачі даних до відповідних автоматизованих систем ППКО;
	створити додаткові області та відповідні ТКО, а також сформувати алгоритми визначення погодинних обсягів прийому/віддачі електричної енергії до/з додаткових областей комерційного  обліку відповідно до форм, розроблених АКО;
	створити в межах власної території ліцензованої діяльності віртуальну точку комерційного обліку для фіксації обсягів прийому/віддачі електричної енергії на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією;
	узгодити переліки ТКО та додаткових областей комерційного обліку з усіма суміжними операторами мереж, яких це стосується, та надати ці переліки разом із алгоритмами розрахунку обсягів електричної енергії до АКО;
	забезпечити складання балансу електричної енергії, що враховує дані виробітку, відбору та відпуску електричної енергії за всіма ТКО, що належать до кожної окремої області комерційного обліку у кожному розрахунковому періоді;
	2) оператори системи повинні протягом п’яти робочих днів з дня виникнення змін у переліку областей комерційного обліку та/або переліку ТКО на межі цих областей, узгодити таку зміну з усіма суміжними операторами мереж, яких це стосується, та надати ін...

	Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022...
	3) АКО має забезпечити протягом п’яти робочих днів з дня відповідного звернення оператора системи реєстрацію додаткових областей комерційного обліку, відповідних ТКО та алгоритмів розрахунку обсягів прийому/віддачі електричної енергії до/з цих област...
	4) формування даних комерційного обліку електричної енергії для додаткових областей комерційного обліку та відповідних ТКО оператора системи (крім областей комерційного обліку та ТКО, що знаходяться на тимчасово окупованій території) здійснюється від...
	5) у разі фіксації перетікання електричної енергії електромережами оператора системи з тимчасово окупованої території на іншу територію України та/або з іншої території України на тимчасово окуповану територію, при неможливості здійснення заходів щод...
	6) ППКО дозволяється формувати дані щодо обсягів прийому/віддачі електричної енергії в ТКО на межі додаткових областей комерційного обліку в електричних мережах операторів систем за даними, які отримані із засобів комерційного обліку, або визначені р...
	дані комерційного обліку електричної енергії отримані з автоматизованих систем ППКО або шляхом локального зчитування показів лічильників, що встановлені в точках вимірювання, найближчих за місцем розташування до точок комерційного обліку;
	дані з верифікаційних лічильників обліку встановлених у вузлових електричних підстанціях та розподільних пунктах;
	профілі навантаження за даними телевимірювань в точках вимірювання, найближчих за місцем розташування до точок комерційного обліку;
	оціночні середньодобові дані обліку електричної енергії за попередню декаду;

	Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022...
	7) обсяги прийому/віддачі електричної енергії за розрахунковий місяць у цілому по областях комерційного обліку операторів системи на межі з суміжними учасниками ринку, а також на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією, мають оформлюв...
	2. Оператори систем, територія ліцензованої діяльності яких частково знаходиться на тимчасово окупованій території (крім територій, на яких ведуться бойові дії та крім населених пунктів, які є оточеними), щомісячно до 16 числа місяця, наступного за з...
	3. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття та діє протягом дії воєнного стану в Україні, а також протягом 60 днів після його припинення чи скасування.
	Голова НКРЕКП                                                                           К. Ущаповський


