
Порядок дій спеціалістів АТ «Херсонобленерго» при виявленні зауважень до 

роботи вузлів обліку ВАД. 

 

1. ВАД (у разу, якщо він є оператором збору даних (далі – ОЗД) для своїх точок 

комерційного обліку), щоденно проводить початкову перевірку адекватності та 

цілісності первинних даних комерційного обліку та передає їх оператору даних 

комерційного обліку (далі – ОДКО) АТ «Херсонобленерго», в особі відділу балансу 

електричної енергії (далі – ВБЕЕ). У разі виявлення невідповідності якості 

первинних даних комерційного обліку, маркує їх відповідним чином (згідно п.п. 

9.6.6.-9.6.8. ККО) та повідомляє ВБЕЕ. 

2. ВБЕЕ проводить перевірку наданих даних результатів вимірювання та у разі 

визнання їх «недійсними», або при отриманні інформації від ОЗД про потенційно 

можливі відхилення роботи вузла обліку від норми, на протязі двох діб повідомляє 

власника точок комерційного обліку (далі – ВТКО), про необхідність вжиття заходів 

щодо виявлення причин відхилення роботи вузла обліку від норми та його усунення. 

Терміни виявлення причин відхилення вузла обліку від норми повинні складати – 5 

робочих днів, усунення виявлених причин – до 2 місяців. (п.п. 9.8.6.-9.8.8. ККО). 

3. ВТКО ініціює проведення ППКО робіт з перевірки на відповідність вимогам 

ККО ЗКО в ТКО, для яких вони надають послуги комерційного обліку (п.2.3.2. ч.5 

ККО), для цього звертається до АТ «Херсонобленерго» із зверненням форма якого 

наведена у Додатку 2 до даного наказу, при цьому: 

3.1. У разі звернення ВТКО до АТ «Херсонобленерго», укладається договір на 

технічне обстеження вузла обліку, результатом якого є складання актів технічного 

обстеження вузла обліку та акту збереження пломб  у двох примірниках, один з яких 

надається ВТКО. 

3.2. У разі виконання робіт з технічного обстеження вузла обліку іншим ППКО, 

ВТКО ініціює укладання з АТ «Херсонобленерго» договору послуг на проведення 

розпломбування та повторного опломбування вузла обліку. 

4. ВТКО, на підставі висновків акту технічного обстеження вузла обліку, 

вживає заходів щодо усунення відхилень роботи вузла обліку від норми, а у разі 

виявлення зауважень до роботи трансформаторів струму та напруги, для яких ВТКО 

не є власником, згідно п. 2.7.6. ККО, звертається до АТ «Херсонобленерго» 

(власника даного обладнання) щодо забезпечення їх належного технічного стану. 

5. Начальник служби підстанцій, при отриманні повідомлення про зауваження 

до роботи трансформаторів струму або напруги, забезпечує комплектацію 

необхідними матеріалами та організацію робіт по його усуненню. 

6. ВБЕЕ, на час від появи підозри про неправильну роботу вузла обліку до її 

усунення, дані комерційного обліку що надаються ОЗД до ОДКО позначаються, як 

«оціночні» (п.9.10.1. ККО). 

7. За результатами даних технічного огляду вузла обліку, ВАД у ролі ОЗД 

готує Акт розрахунку недообліку електричної енергії та надає його на розгляд 

Дирекції комерційній АТ «Херсонобленерго» у двох примірниках. У разі 

використання у розрахунках варифікаційних лічильників, які розташовані не на 

комерційній межі між ВАД та АТ «Херсонобленерго» обсяги електричної енергії 

мають визначатись з урахуванням втрат електричної енергії між точкою 



вимірювання та ТКО на  підставі взаємоузгодженого алгоритму формування даних 

комерційного обліку. Форма звернення наведена у Додатку 3 до даного наказу. 

8. ВБЕЕ проводить перевірку розрахунків недообліку електричної енергії що 

наведені у Акті та у разі відсутності зауважень підписує його у Директора 

комерційного та один примірник направляє до ВАД. 

9. ВАД у ролі ОЗД, на підставі погодженого Акту недообліку електричної 

енергії, проводить формування погодинних даних комерційного обліку за період що 

вказаний у акті недообліку електричної енергії та надсилає їх АТ 

«Херсонобленерго» (ОДКО) для проведення перевірки та заміни сертифікованих 

даних, по даній ТКО, у АКО (НЕК «Укренерго»). 

10. ВБЕЕ проводить перевірку відкоригованих первинних даних комерційного 

обліку, що надав ОЗД, та в залежності від періоду проведення коригування виконує 

наступні дії: 

10.1.  У разі, якщо період заміни сертифікованих даних знаходиться у 

поточному місяці, ВБЕЕ проводить коригування даних на платформі MMS 

самостійно, без додаткового погодження з АКО (НЕК «Укренерго»), згідно п.4.1. 

«Порядку підготовки та надання даних комерційного обліку постачальниками 

послуг комерційного обліку». 

10.2. У разі, якщо період заміни сертифікованих даних знаходяться у минулих 

періодах, ВБЕЕ готує листа до АКО (НЕК «Укренерго») по формі що наведена у 

Додатку 4 до даного наказу, щодо необхідності заміни сертифікованих даних обліку, 

обґрунтовує причини та надає у разі необхідності Акт технічного обстеження вузла 

обліку, Акт розрахунку небалансу електричної енергії, Алгоритм формування даних 

комерційного обліку (п.10.2.23. ККО) 

11. ВБЕЕ, у разі прийняття АКО (НЕК  «Укренерго») позитивного рішення 

щодо заміни сертифікованих даних, завантажує на платформу MMS, дані 

комерційного обліку, як черговий реліз версії 2. 

12. ВБЕЕ та ВАД, після проведення АКО (НЕК «Укренерго») процедури 

балансування формують та підписують наступні відкориговані документи: 

- Акт звірки загальної кількості відпущеної (отриманої) електричної енергії з 

суміжним ліцензіатом (ВАД, АТ «Херсонобленерго»); 

- Довідка щодо складових балансу електричної енергії (АТ 

«Херсонобленерго»); 

- Акт про виробіток та відпуск електричної енергії. 

13. ВБЕЕ проводить коригування звітних форм за відповідний період та надає 

їх зацікавленим сторонам, службам (відділам) Товариства з відповідним 

поясненням. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

 

Голові правління 

АТ «Херсонобленерго» 

Сафронову І.М. 

__________________________ 
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 

 

Щодо виявлення невідповідності  

даних комерційного обліку 

 

По (Найменування станції) (Найменування ВАД) є ВТКО для наступних ТКО 

(дані наведені у таблиці). 
Перелік ТКО Обладнання вузла обліку знаходиться у власності 

Найменування ЕІС код ТКО Z-

типу 

лічильник трансформатор 

струму (за 

наявністю) 

трансформатор 

напруги (за 

наявністю) 

     

     

Згідно «Заяви про реєстрації точки комерційного обліку» функції 

постачальника послуг комерційного обліку виконують: 

Найменування / Функції ОЗД ОДКО 

ППКО   

 

При проведенні початкової перевірку адекватності та цілісності первинних 

даних комерційного обліку за період ______, ОЗД (Найменування ВАД) була 

виявлена потенційна можливість відхилення роботи вузла обліку від норми, а саме 

(вказати виявлені невідповідності). 

Для проведення перевірки на відповідність вимогам ККО ЗКО в ТКО, прошу 

(вибрати необхідне): 

1. Укласти договір на технічне обстеження вузла обліку та провести обстеження 

(найменування ТКО). 

2. Укласти договір послуг на проведення розпломбування та повторного 

опломбування вузла обліку (найменування ТКО), для проведення технічне 

обстеження вузла обліку (найменування ТКО) ППКО (найменування ППКО). 

 

 

 

 

 

 

Керівник ВАД                                              ________________________ 

 

 

 

 



Додаток 3  

 

Голові правління 

АТ «Херсонобленерго» 

Сафронову І.М. 

__________________________ 
73000, м. Херсон, вул. Пестеля, 5 

 

Щодо погодження Акту розрахунку  

небалансу електричної енергії 

 

За результатами даних технічного огляду вузла обліку було виявлено (вказати 

виявлені невідповідності). 

 (Найменування ВАД) ОЗД підготувало Акт розрахунку недообліку 

електричної енергії; алгоритму формування даних комерційного обліку (у разі 

використання у розрахунках варифікаційних лічильників, які розташовані не на 

комерційній межі між ВАД та АТ «Херсонобленерго»). 

Просимо погодити надані документи та дати дозвіл на формування погодинних 

даних комерційного обліку за період що вказаний у акті недообліку електричної 

енергії для проведення перевірки та заміни сертифікованих даних, по даній ТКО, у 

АКО (НЕК «Укренерго»). 

 

Додатки: 

1. Акт технічного обстеження вузла обліку (у разі виконання іншим ППКО);  

2. Акт розрахунку небалансу електричної енергії; 

3. Алгоритм формування даних комерційного обліку. 

 

 

 

Керівник ВАД                                              ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

 

 

 

 

ПрАТ «НЕК «Укренерго»  
                                                                                                     ----------------------------------------------- 

01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, 25 

 

Щодо прийняття рішення про  

необхідність проведення заміни  

сертифікованих даних обліку 

 

До АТ «Херсонообленерго» звернулося (Найменування ВАД) по причині 

виявлення при перевірці адекватності та цілісності первинних даних комерційного 

обліку по (найменування ТКО) потенційної можливості відхилення роботи вузла 

обліку від норми.  

При проведені технічної перевірки вузла обліку було виявлено: (результати 

обстеження). 

За результатами даних технічного огляду вузла обліку, (Найменування ВАД) 

підготувало та погодило з АТ «Херсонобленерго»: 

1.  Акт розрахунку недообліку електричної енергії;  

2. Алгоритм формування даних комерційного обліку. 

(Найменування ВАД) (ОЗД), на підставі погодженого Акту недообліку 

електричної енергії, сформувало погодинні данні комерційного обліку за період що 

вказаний у акті недообліку електричної енергії,  АТ «Херсонобленерго» (ОДКО) 

провело перевірку та підготувало погодинні данні комерційного обліку для заміни 

сертифікованих даних, по даній ТКО, у АКО (НЕК «Укренерго»). 

В зв’язку з тим, що період заміни сертифікованих даних знаходиться у минулих 

періодах АТ «Херсонобленерго» просить прийняти рішення щодо проведення 

заміни даних комерційного обліку у відповідних періодах. 

 

Додатки: 

4. Акт технічного обстеження вузла обліку;  

5. Акт розрахунку небалансу електричної енергії; 

6. Алгоритм формування даних комерційного обліку. 

 

 

 

 

 

 

Директор комерційний                                    Ю.В. Юрченко 

 

 

 


	ПрАТ «НЕК «Укренерго»

