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          Порядок
дій виробника електричної енергії для реєстрації (або перереєстрації) точок комерційного 

обліку на межі між АТ «Херсонобленерго» та виробником

№ з/
п

Посилання на 
пункти 

законодавства

Отримання виробником технічних рекомендацій на улаштування вузла 
обліку нової/додаткової ТКО  та/або АСКОЕ у ОСР або іншого ППКО

5.2.3., 
5.4.1.

Розробка виробником технічного завдання (ТЗ) на улаштування вузла 
обліку ТКО та/або АСКОЕ, (ТЗ на улаштування вузла обліку ТКО 
погоджується ОСР та затверджується виробником, ТЗ на улаштування 
АСКОЕ погоджується розробником, затверджується замовником та не 
потребує погодження в ОСР)

5.4.2., 
5.4.3.

Розроблення виробником проектів улаштування вузла обліку та/або 
АСКОЕ, або внесення змін в існуючі проекти в частині улаштування 
додаткових вузлів обліку ТКО. Надання виробником до ОСР на 
погодження проектів (змін до проектів) улаштування вузлів обліку 
та/або АСКОЕ 

Розгляд ОСР проектів (змін до проектів) улаштування вузлів обліку 
та/або АСКОЕ та погодження у разі відсутності зауважень.

5.4.9. 
5.4.10.

Забезпечення виробником, на підставі погодженої проектної 
документації, робіт з улаштування вузла обліку, на підставі договору 
про надання послуги ОСР або іншим ППКО та введення вузла обліку в 
експлуатацію.

Подача виробником заяви на укладання договору про надання послуги з 
введення в облік вузла обліку ТКО. Виконання ОСР, на підставі 
договору, послуги з введення в облік ТКО з виїздом на місце для 
проведення технічної перевірки та опломбування приладів обліку

Подача виробником до ОСР заяви щодо укладання договору (внесення 
змін до договору) виробника про надання послуг з розподілу 
електричної енергії. До заяви додаються: акт введення в пром 
експлуатацію ТКО, складений за участю  ППКО, який улаштував вузол 
обліку ТКО та замовника;  погоджені проекти та технічні рішення до 
проектів

Присвоєння ОСР ТКО виробника ЕІС-код (Z-типу). Якщо виробник  
отримав  EIC-код Z-типу в АКО НЕК Укренерго самостійно, інформація 
про це надається ОСР під час звернення для укладанням договору.

Підготовка ОСР договору виробника про надання послуг з розподілу 
електричної енергії  (внесення  зміндо існуючого договору щодо 
нової(додаткової) ТКО) та надання виробнику на розгляд та підписання
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Після підписання договору (додаткової угоди до існуючого договору) 
виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії, 
виробник звертається до ОСР щодо створення (внесення змін в 
існуючу) віртуальної ТКО (ZV-типу), реєстрації її у АКО НЕК 
"Укренерго" та розміщення її на платформі MMS НЕК "Укренерго". 
При цьому виробник:                                                                                 1. 
повинен попередньо отримати в місцевому органі видачі EIC-кодів НЕК 
«Укренерго» за адресою https://lio.ua.energy  EIC-коди: учасника (X-
типу), ресурсу (W-типу).                                                        2. додатково 
надає до ОСР в електронному вигляді додатки до заяви про реєстрації 
ТКО за встановленою  формою: перелік точок, алгоритм, однолінійна 
схема 

ОСР, після перевірки наданих документів та відсутності зауважень,   
підписує «Заяву про реєстрацію точки комерційного обліку» 
електронно цифровим підписом та завантажує її на платформі LIO НЕК 
«Укренерго».

Виробник перевіряє підписану заяву на платформі LIO НЕК 
«Укренерго», підписує її ЕЦП зі свого боку та передає до НЕК 
«Укренерго» (АКО) на реєстрацію.
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