
Порядок улаштування та реєстрації АСКОЕ споживачів

1. Розробка та узгодження проектної документації з улаштування АСКОЕ.
1.1. Споживач (замовник), який має намір провести улаштування АСКОЕ своїх

площадок вимірювання,  має  право звернутися  до АТ «Херсонобленерго»  (або до
іншого  ППКО,  у  разі  наявності  укладеного  із  споживачем договору  про  надання
послуг  комерційного  обліку)  щодо  отримання  індивідуальних  технічних
рекомендацій  на  улаштування  АСКОЕ  (п.  5.2.10.  ККО).  Підготовка  та  надання
замовнику індивідуальних технічних рекомендацій на улаштування АСКОЕ виконує
СЗДТУ.

1.2. Споживач  (замовник),  або  на  підставі  окремого  звернення  АТ
«Херсонобленерго» (або інший ППКО, у разі наявності укладеного із споживачем
договору про надання послуг комерційного обліку) забезпечує розробку технічного
завдання  (п.  5.4.1.  ККО).  У разі  звернення  замовника до АТ «Херсонобленерго»,
розробку  та  надання  замовнику  технічного  завдання  на  улаштування  АСКОЕ
виконує СЗДТУ включно із СКО, ВБЕЕ.

1.3. Технічне  завдання  на  улаштування  АСКОЕ  погоджується  розробником,
затверджується замовником та не потребує погодження в АТ «Херсонобленерго» (п.
5.4.2. ККО).

1.4. Споживач (замовник), після розроблення проекту з улаштування АСКОЕ,
надає його у двох примірниках на погодження (п. 5.4.10. ККО):

- до АТ «Херсонобленерго», в частині алгоритму розрахунку втрат електричної
енергії від точки вимірювання до комерційної межі;

- до АТ «Херсонобленерго» (або до іншого ППКО, у разі наявності укладеного
із  споживачем  договору  про  надання  послуг  комерційного  обліку),  в  частині
інформаційної взаємодії.

Проект розглядається та погоджується СЗДТУ, ВБЕЕ, директором департаменту
з комерційного обліку електричної енергії та ГІП ВПРМ. Термін розгляду проекту не
повинен перевищувати 15 робочих днів. За результатами погодження СЗДТУ готує
технічне рішення, після чого направляє його та один примірник робочого проекту
замовнику. 

2. Улаштування АСКОЕ споживача.
2.1. Споживач  (замовник),  або  ППКО  (у  разі  наявності  укладеного  із

споживачем договору про надання послуг комерційного обліку) звертається до АТ
«Херсонобленерго» у разі необхідності пломбування/розпломбування вузлів обліку
для  проведення  улаштування  АСКОЕ  споживача.  Послуга  пломбування/
розпломбування  вузлів  обліку  виконується  на  підставі  окремого  договору,
замовляється  на  сайті  АТ  «Херсонобленерго»  (меню  «Онлайн  послуги»,  розділ
«Розпломбування/опломбування приладу обліку») (п. 5.16.11 ККО).



3. Введення АСКОЕ споживача у промислову експлуатацію та облік.
3.1. Споживач  забезпечує  введення  в  промислову  експлуатацію  АСКОЕ  у

порядку,  встановленому  технічною  документацією  на  її  створення.  АСКОЕ
вважається  прийнятою  в  експлуатацію  з  дати  складання  та  підписання  акту
прийняття  в  промислову  експлуатацію  (п.  5.3.4.-5.3.5.  ККО).  У  разі  звернення
споживача (замовника) до АТ «Херсонобленерго» щодо прийняття участі у комісії
замовника  при  введенні  в  експлуатацію  АСКОЕ,  організацію  участі  в  комісії
замовника  спеціалістів  АТ  «Херсонобленерго»  виконує  СЗДТУ  з  працівників
СЗДТУ, СКО, ВБЕЕ. 

3.2. Споживач (замовник)  для введення АСКОЕ в облік звертається до АКО
для  її  реєстрації  (відповідно  до  процедур  передбачених  Регламентом  ККО).
Тимчасово,  до  дати  запуску  інформаційного  обліку  між  учасниками  ринку  через
Датахаб, функції щодо ведення реєстрів ТКО з прив’язкою до конкретних площадок
вимірювання та реєстрації відповідних суб’єктів господарювання у якості ППКО для
конкретних  площадок  вимірювання  виконує  АТ  «Херсонобленерго»  (за  місцем
провадження  господарської  діяльності  з  розподілу  електричної  енергії).  Для
реєстрації АСКОЕ, споживач надає наступні документи (розділ 4 додатку 1 до ККО):

- інформацію про посадових осіб (керівника організації, спеціалістів, що мають
відповідну кваліфікацію для виконання зазначених робіт;

- інформацію  про  наявну  матеріально-технічну  базу  для  надання  послуг  та
виконання робіт;

- інформацію  щодо  автоматизованої  системи  заявника  (акт  введення  в
промислову експлуатацію).

3.3. Проведення реєстрації  АСКОЕ виконує ВБЕЕ, після перевірки наявності
усіх  документів  згідно  п.3.2.  Порядку,  шляхом  опублікування  на  сайті  АТ
«Херсонобленерго»  інформацію  про  суб’єкта  господарювання,  дати  введення
АСКОЕ  в  промислову  експлуатацію,  перелік  площадок  вимірювання  для  яких
замовник виступає у якості ППКО (по формі згідно додатку 2 до даного Наказу).

3.4. ВБЕЕ  готує  та  надає  споживачу  замовнику  на  підписання  договір  про
інформаційну взаємодію на ринку електричної енергії. (п.2.3.1. п.п.9 ККО).


