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ДОГОВІР

інформаційної  взаємодії  між постачальниками послуг комерційного обліку (операторами
збору  даних  комерційного  обліку)  та   постачальниками  послуг  комерційного  обліку
(операторами  даних  комерційного  обліку),  при  зборі,  формуванні  та  обміні  даними
комерційного  обліку  електроенергії,  отриманими  від  засобів  комерційного  обліку  для
формування макетів 30817, 30818 та 30917.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Це договір визначає порядок організації та виконання процедур збору, формування та
обміну інформацією між постачальниками послуг комерційного обліку, які здійснюють збір
даних  від  автоматизованих  систем  комерційного  обліку  Виробників  та/або  Споживачів
(операторами збору даних комерційного обліку)  (ППКО в ролі ОЗД) та  постачальниками
послуг комерційного обліку (операторами даних комерційного обліку) (ППКО в ролі ОДКО),
при  формуванні  макетів  30817,  30917  та  30818  з  використанням  даних  автоматизованої
системи комерційного обліку (надалі АС). 

1.2.  Вказаний  Договір  відповідає  вимогам  Кодексу  комерційного  обліку  електричної
енергії (ККО) у редакції постанови НКРЕКП від 20.03.2020 №716.

1.3  ППКО  (в  ролі  ОЗД)  забезпечує  надання  інформації  в  автоматичному  або
автоматизованому (із  застосуванням ручного введення даних при відмові,  або відсутності
АС)  режимі  за  допомогою  міжсерверного  обміну  або  електронною  поштою  файлів
погодженої структури, формату і імен (далі - макетів).

1.4 ППКО  (в  ролі  ОЗД)  виконує  збір,  формування  та  обмін  даними  комерційного  обліку
електроенергії, отриманими від засобів комерційного обліку для формування макетів, 30817,
30818 та 30917, та їх передачу ППКО (в ролі ОДКО).

2. ПОРЯДОК ЗБОРУ, ПЕРЕВІРКИ ТА ФОРМУВАННЯ МАКЕТІВ
2.1. Після завершення дня D ППКО (в ролі ОЗД) здійснює:

2.2.  Збір  та  занесення  до  бази  даних  добових  та  погодинних  облікових  даних  від
вимірювальних комплексів  об'єктів  в  автоматичному режимі в  період до 1-ї  години доби,
наступної за розрахунковою.



2.2.1 Перевірку на достовірність та формування  файлів макетів 30817, 30917 та 30818
взаємно погодженої структури із погодинними та добовими даними результатів вимірювання
та даних про стан обліку з лічильників для всіх точок комерційного обліку (ТКО), за які він
несе відповідальність, та до 01:30 години доби, наступної за розрахунковою їх передачу до
ППКО (в ролі ОДКО).

2.2.3 Додаткову вичитку даних, або заміщення даних у разі відсутності даних вимірювання
з приладів обліку та повторне надання даних обліку до ППКО (в ролі ОДКО) до 8-00.

2.3  При  переході  на  «зимовий»  або  «літній  час»  формування  макетів  здійснювати  у
відповідності  до  діючого  порядку  та  вимог  Адміністратора  комерційного  обліку  (АКО),
розміщених на вебсайті НЕК «Укренерго».

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

3.1 Передача даних здійснюється на підставі інформації,  отриманої за допомогою  АС  в
автоматичному режимі або іншими засобами електронного зв'язку.

3.2 Дані по ТКО формуються персоналом, який обслуговує за відповідним договором або
юридична особа - споживач, що є власником приладів комерційного обліку електроенергії та
має статус ППКО (в ролі ОЗД).

3.3 При неможливості отримання даних від погодинних засобів обліку в автоматичному
режимі для їх внесення, проводиться ручне введення погодинних даних.

3.4. Передача інформації від ППКО (в ролі ОЗД) до ППКО (в ролі ОДКО) здійснюється
електронними поштовими повідомленнями з вкладеними в них файлами даних у форматі
макету  30817,  30818  та  30917  по  виділеному  каналу  зв’язку,  за  допомогою  електронної
пошти, або шляхом міжсерверного обміну. 

3.5. Перелік точок комерційного обліку наведений в додатку № 1.

4. ВІДПРАВКА МАКЕТІВ

4.1. Поштові адреси сторін приведені в табл.1. Зміни в поштових адресах визначаються в
робочому порядку.

Табл.1 Поштові адреси сторін

ППКО Поштова адреса Контактний телефон

ОЗД

ОДКО

5. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ МАКЕТІВ

5.1. Факт отримання і повноти макетів виконується відповідальним персоналом ППКО (в
ролі ОДКО), що отримала макети, з 800 до 830.

5.2. В разі неотриманні макетів до 800 оператор ППКО (в ролі ОДКО) повідомляє про це
оператора ППКО (в ролі  ОЗД) за допомогою e-mail  повідомлення.  У випадку відсутності



можливості  або отримання повідомлень  про неотримання або помилки при відправленні  
e-mail повідомлення ППКО зв’язується по телефону. 

6. КОРИГУВАННЯ МАКЕТІВ

6.1У випадку неможливості отримання даних від погодинних засобів обліку та використання
для  формування  макетів  статистичних  даних  або  даних  телевимірювань  власнику  АС
необхідно:

1. в найкоротший термін отримати дані від лічильників;

2. повідомити про це ППКО (в ролі ОДКО).

6.2. ППКО (в ролі ОЗД) після отримання даних з лічильників необхідно:

1. скоригувати раніше надані до ППКО (в ролі ОДКО) дані макетів 30818, 30917, 30817,
сформовані з використанням статистичних даних або телевимірювань, з урахуванням даних з
лічильників;

2. повторно надати макет до ППКО (в ролі ОДКО) з супроводжувальним документом, який
обґрунтовує необхідність коригування даних.

Коригування  даних  макетів  та  надання  їх  до  
ППКО  (в  ролі  ОДКО)  виконується  в  найкоротший  можливий  термін  після  отримання
інформації  від лічильників (всієї,  яку можливо отримати технічно або відновити)  по всіх
записах макету, які потребують коригування, за відповідну день D.

7. УПОВНОВАЖЕНІ ПРЕДСТАВНИКИ 

7.1Уповноваженим  представником  ППКО  (в  ролі  ОЗД)  по  реалізації  даного  Положення  є
___________________тел.___________,  e-mаіl: ____________________.

7.2. Уповноваженим представником ППКО (в ролі ОДКО) по реалізації даного Положення
є __________________, тел. ___________, e-mаіl:____________________.

7.3. Уповноважені  представники  організовують  та  забезпечують  виконання  даного
Положення на увесь період його дії, узгоджують робочі питання щодобової взаємодії ППКО
(в ролі ОДКО) та ППКО (в ролі ОЗД).

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.  Сторони  погодились  забезпечити  виконання  організаційно-технічних  заходів  для
формування макетів 30817, 30917 та 30818 у відповідності до даного Договору.

8.2.  Сторони погодились  інформувати один одного  про обставини,  що перешкоджають
виконанню даного Договору.

8.3. Сторони погодились всі питання, пов’язані з виконанням даного Договору, вирішувати
шляхом переговорів з внесенням необхідних змін до Договору.

8.4. Сторони контролюють достовірність інформації шляхом звірки графіків навантаження
як комерційних так і дублюючих лічильників знятих під час періодичних перевірок обліку
або по запиту однієї із Cторін. 



9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Термін дії Договору – 1 рік з моменту підписання. Договір вважається продовженим
на 1 рік, якщо жодна із сторін за 1 місяць до закінчення терміну дії Договору не заявить про
його розрив.

9.2.  Будь-яка  з  Сторін може ініціювати позачерговий перегляд даного Договору.  У разі
письмового звернення Сторони здійснюють такий перегляд протягом одного місяця.


