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робочої наради в НКРЕКП щодо питання термінів впровадження інформаційного 
обміну між учасниками ринку через інформаційно-телекомунікаційну платформу 
Датахаб в частині ведення централізованого реєстру точок комерційного обліку на 
ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та 

припинення електропостачання 

10 серпня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне м. Київ 
регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (вул. Смоленська, 19) 

(з метою запобігання поширенню коронавірусу СОМІР-19 серед населення України та з метою дотримання та 
виконання вимог закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання 
виникненню ї поширенню коронавірусної хвороби (СОИІО-19)» та постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 
2020 року Ле 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби СОПИО-19, спричиненої коронавірусом 
5АК5-Соу-2» обговорення проведено через засоби відеозв'язку) 

Головуючий: Жданюк А.В. - Заступник начальника управління -- начальник відділу і 
нормативного забезпечення Ta адміністрування кодексу комерційного обліку, 
Управління впровадження та розвитку систем обліку. : 

Присутні від НКРЕКП: | 

Огньов А. В. Директор Департаменту i3 регулювання : 
відносин у сфері енергетики; 

Остап'юк Ю.В. Заступник  директора  Департаменту i3 
регулювання відносин у сфері енергетики -- 
начальник управління інвестиційної 

. . B політики та технічного розвитку Е 

Городиський І.М. Директор Департаменту i3 регулювання ! 
відносин та захисту прав споживачів на ) 
роздрібному ринку електричної енергії



IBanenko C.O. Начальник о відділу  із  врегулювання 
організації  вимірювання  Ta  OOJIKy 
електричної енергії 

Інші учасники (дистанційна участь (відеозв'язок)): 

від ПрАТ «НЕК «Укренерго»: 

Карпенко O.B Директор з комерційного обліку; 
Чепурна О.Б. Начальник Департаменту адміністрування 

комерційного обліку 

Порядок денний: 

1. Обговорення питання термінів впровадження інформаційного обміну між 
учасниками ринку через інформаційно-телекомунікаційну платформу Датахаб (далі - 
Датахаб) в частині ведення централізованого реєстру точок комерційного обліку (далі -- 
Реєстр ТКО) Ha puHKY електричної енергії, адміністрування процесів зміни 
електропостачальника та припинення електропостачання, відповідно до вимог пункту 
12.4.10 Кодексу комерційного обліку затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 
Ne 311 (mani — KKO). 

2. Прийняття рішення щодо етапів запуску функціонування Датахаб. 
3. Обговорення необхідних форм вивантаження наборів даних з Датахаб 

відповідно до Додатку 8 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 Ло 312 (далі - ПРРЕЕ), для повноцінного та якісного 

виконання функцій постачальника «останньої надії». 

Слухали: 

А. Жданюк ооголосив початок робочої наради щодо питання термінів 
впровадження інформаційного обміну між учасниками ринку через Датахаб в частині 
ведення Реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни 
електропостачальника та припинення електропостачання. 

Зазначив, що до НКРЕКП надійшов від НЕК «Укренерго» (далі - АКО) лист від 

01.08.2022 Мо 10586/1 щодо узгодження термінів впровадження інформаційного обміну 
між учасниками ринку через Датахаб. Цим листом АКО інформував НКРЕКП, що 

попереднім листом від 09.02.2022. Ме01/6644 (копія листа додається) АКО звертався до 
НКРЕКП щодо погодження з 01.03.2022 впровадження процесу інформаційного обміну 
даними між учасниками ринку через Датахаб в частині ведення АКО Реєстру ТКО на 
ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та 
припинення електропостачання. 

З причини повномасштабного вторгнення російської федерації з 24.02.2022, 
розгляд та узгодження впровадження відповідних функціональних модулів Датахаб, 
розроблених згідно з вимогами діючих нормативних актів, в тому числі функціональних 
модулів за процесами зміни електропостачальника, зміни на постачальника «останньої v 
надії» (ПОН) та супутніми процесами (перелік яких наведений у додатку до цього листа), 

було призупинене. 

За інформацією наданою АКО станом на 22.07.2022 АКО завершене виконання 
заходів щодо приведення функціональності Датахаб до вимог наказу Міністерства 
енергетики України від 13.04.2022 Мо 148 «Про врегулювання питань щодо постачання 

електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку 
електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану» (далі -- Наказ Ло 148).



Виступили: 

Карпенко О.В. 
Зазначив про готовність АКО до запуску процесу інформаційного обміну даними 

між учасниками ринку через Датахаб в частині ведення АКО централізованого Реєстру 
ТІКО  на  ринку  селектричної  енергії,  адміністрування  опроцесів  зміни 
електропостачальника та припинення електропостачання. У зв'язку з цим на виконання 
пункту 12.4.10 ККО АКО звернувся до НКРЕКІП для погодження дати початку 
інформаційного обміну через Датахаб за зазначеним переліком процесів. Відповідно до 
вимог пункту 12.4.4 ККО виконання низки функцій продовжується операторами систем 

до дати початку їх виконання АКО з урахуванням поетапного запуску функціонування 
Датахаб. 

Враховуючи об'єктивні обставини, оцінку ситуації в регіонах України щодо 
тимчасової окупації окремих територій та ведення бойових дій з 24.02.2022 по 
теперішній час та поточного ступеню готовності операторів систем (далі - ОС) до 
впровадження функціональності за визначеними процесами в Датахаб та виконання 
ними заходів, спрямованих на підвищення якості основних даних централізованого 
Реєстру ТКО, АКО пропонує НКРЕКП погодити 01.09.2022 як дату  початку 
інформаційного обміну через Датахаб в частині ведення АКО централізованого Реєстру 

ТКО  на  оринку  оелектричної  енергії,  адміністрування  процесів  3MiHM 
електропостачальника та припинення електропостачання для наступних ОС: 

1. ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"; 
2. ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 
3. ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС". 
За результатами впровадження процесів Датахаб для зазначених вище ОС та за 

фактом досягнення іншими ОС належного ступеню готовності до впровадження цих 
процесів, АКО будуть надаватись на погодження НКРЕКП пропозиції щодо залучення ! 

до процесів Датахаб наступних відповідних ОС. 
Варто зазначити, що наразі АКО вбачає певні ризики для адміністрування | 

процедури зміни електропостачальника в частині неоднозначності регуляторних норм, | 
передбачених чинними положеннями ПРРЕЕ (з урахуванням змін, за результатами 
проведених відкритих обговорень, розпочатих 25.07.2022) та Наказу Ne 148. B 
подальшому при залученні до процесів зміни електропостачальника через Датахаб усіх 
інших ОС, з метою »усунення неоднозначності правового поля, Hopmu IIPPEE 

потребуватимуть внесення відповідних змін, які визначатимуть порядок реалізації 
зазначених процесів повністю через Датахаб. 

У зв'язку з цим пропонуємо відобразити в протокольному рішенні цієї наради 

уточнення для керівництва в роботі учасниками роздрібного ринку, задіяними в запуску 
процесу інформаційного обміну через Датахаб в частині зміни електропостачальника, 
адміністрування якого на територіях ліцензованої діяльності перелічених пілотних ОС 
здійснюватиме АКО, зокрема: 

1. Підпункт 15 пункту 5.1.1, абзац четвертий пункту 6.1.3, абзаци перший та 

п'ятий пункту 6.1.10, абзац дев'ятий пункту 6.1.12, пункт 6.1.17 ПРРЕЕ в частині вимог 
щодо формування прогнозних обсягів споживання виконуються відповідними ОС; 

2. Процес погодження відповідно до вимоги абзацу четвертого пункту 6.1.3 
ПРРЕЕ виконується шляхом обміну даними між відповідними учасниками роздрібного 
ринку поза межами Датахаб. В Датахаб за спрощеною процедурою надходить 
повідомлення про згоду споживача, нового та попереднього електропостачальників, на 
підставі якого ініціюється процес зміни електропостачальника; 

3. Норма пункту 6.1.9 ПРРЕЕ застосовується для зміни електропостачальника за 

загальним правилом. У разі зміни електропостачальника за скороченим правилом запит



на контрольне зняття даних комерційного обліку електричної енергії ППКО не 
надсилається; 

4. Повідомлення відповідно до пункту 6.1.19 ПРРЕЕ, що в цілому носять 
характер нагадування, засобами Датахаб не відправляються; 

5. Вимоги пункту 6.1.21 ПРРЕЕ в Датахаб реалізуються наступним чином: ППКО 
має на наступний робочий день після зміни електропостачальника завантажити до 
Датахаб фактичні дані комерційного обліку за відповідними ТКО на дату зміни 
електропостачальника. Фактичні дані за відповідними ТКО на Датахаб доступні для 
перегляду попередньому та новому електропостачальникам. 

6. Відповідно до пункту 6.1.23, 6.2.5 ПРРЕЕ комунікація АКО здійснюється через 
відповідних електропостачальників, оскільки споживачі не мають доступу до Датахаб, а 
АКО не інформує споживачів безпосередньо. 

7. Bumorwu пункту 6.2.А ПРРЕЕ реалізуються наступним чином: АКО забезпечує | 
інформування ПОН та надання інформації (основних даних, даних комерційного обліку) 
про перелік споживачів, які переходять до ПОН, засобами Датахаб не пізніше дати _ 
такого переходу. 

8. Вимоги  ПРРЕЕ  ощо о передбачають /звернення/повідомлення/запити . 
електропостачальника, ОС  до  АКО  та  знавпаки в  опроцедурах - зміни 
слектропостачальника, припинення електропостачання, реалізуються шляхом обміну 
електронними документами, ініціювання процесів та надання інформації через 
відповідні веб-форми засобами Датахаб. 

Вирішили: 
1. Погодити 15.09.2022 як дату початку інформаційного обміну через Датахаб в 

частині ведення АКО централізованого Реєстру ТКО на ринку електричної енергії, | 
адміністрування процесів  3MiHM електропостачальника  Ta припинення 
електропостачання для наступних ОС: 

1) ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"; 
2) ПРАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"; 
3) ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС". 

2. АКО забезпечити з 15.09.2022 ведення Реєстру ТКО на ринку електричної 
енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення 
електропостачання для відповідних ОС (зазначених у пункті 1). 

3. Погодитися з пропозиціями АКО щодо уточнення застосування положень 
IIPPEE  mpu оадмініструванні  зміни  електропостачальника та припиненні 
електропостачання. 

4. АКО забезпечити до 20.09.2022 надання до НКРЕКП план графіка залучення 
усіх ОСР для впровадження процесів щодо інформаційного обміну між учасниками 
ринку через Датахаб в частині ведення Реєстру ТКО на ринку електричної енергії, 
адміністрування процесів зміни електропостачальника  Ta припинення 
електропостачання. 

5. ПрАТ "BOJIMHbOBJIEHEPI'O", TIpAT "ITEEM "LIEK" Ta JIIEM ПРАТ 
"ATOMCEPBIC" 

До 15.09.2022 забезпечити: 
1) інформування електропостачальників, [0 мають споживачів на території 

ліцензійної діяльності ОСР щодо БІС-кодів складних площадок комерційного обліку;



2) інформування учасників ринку на своїх офіційних сайтах щодо початку впровадження інформаційного обміну між учасниками ринку, що здійснюють діяльність в межах території ліцензованої діяльності відповідного ОСР, через Датахаб в частині ведення Реєстру ТКО на ринку електричної енергії, адміністрування процесів зміни електропостачальника та припинення електропостачання, а також формування відповідних запитів виключно в електронній формі через Датахаб; 
3) надання АКО реєстрів (у встановлені терміни та наданих форматах), що містять перелік площадок комерційного обліку, за якими до 15.09.2022 були ініційовані та незавершені процеси: 

- зміни електропостачальника; 
н- зміни електропостачальника на ПОН/ПУП; 
" обмеження, припинення та відновлення розподілу електричної енергії за площадкою; 
" припинення/відновлення лдії договорів про постачання електричної енергії за площадкою. 

Після 15.09.2022 забезпечити: 
1. Оперативне опрацювання запитів постачальників електричної енергії, споживачів та АКО, що надходять до ОСР через інтерфейси Датахаб, інші канали комунікацій, зокрема запитів щодо уточнення основних даних за площадками комерційного обліку, з організаційних питань взаємодії між сторонами у Датахаб; 
2. Оперативне оновлення через Датахаб інформації щодо появи нових площадок комерційного обліку та змін технічних властивостей існуючих площадок. 

6. До окремого рішення НКРЕКП, виконання ПрАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО", ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК" та ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС" (відповідно до вимог пункту 12.4.4 ККО) функцій щодо агрегації даних комерційного обліку, приймання даних комерційного обліку від ППКО (У ролі ОЗД та ОДКО), учасників ринку та/або споживачів, їх обробки, формування, профілювання, валідації та передачі для розрахунків на ринку забезпечується за рахунок коштів, передбачених у тарифі. 

Головуючий --- Заступник начальника 
управління впровадження та розвитку систем _/ 
обліку - начальник відділу нормативного В :/' 
забезпечення та адміністрування кодексу / я 
комерційного обліку v %/ Жданюк А.В 

Секретар -- головний спеціаліст відділу S 
нормативного забезпечення та і 
адміністрування кодексу комерційного ; 
обліку 

Печеновська Ю.М. 
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