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Розглянуто світовий та вітчизняний досвід запровадження комерційного обліку та 

автоматизованого обміну даними на ринках електричної енергії. 

Проаналізовано приклад організації та модернізації систем комерційного обліку на 

ринках електричної енергії Данії та Великобританії та проведено їх порівняльний аналіз. 

Досліджено особливості запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії 

України. Розглянуто шляхи організації в Україні комерційного обліку на оптовому та 

роздрібному ринках електричної енергії. 

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка». Може бути корисним для фахівців, які займаються 

питаннями реформування енергетичного сектору та впровадження ринку електричної 

енергії. 
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ВСТУП 

 

Основною метою навчальної дисципліни «Автоматизовані системи 

керування та оптимізації режимів енергосистем» є формування системи 

характеристик, які відображають основні компетентності випускника. 

В результаті вивчення дисципліни «Автоматизовані системи керування та 

оптимізації режимів енергосистем» студент має набути такі основні здатності: 

 застосовувати сучасні методи аналізу і розрахунку систем керування 

потужними електроенергетичними об’єктами, які проектуються, 

реконструюються або споруджуються, та електричними мережами різних 

класів номінальних напруг, що об’єднують такі об’єкти на паралельну роботу; 

 обґрунтовано вибирати ефективні методи інженерних розрахунків, 

проводити дослідження на об’єктах енергосистем, аналізувати отримані 

результати; 

 ефективно використовувати сучасні інтелектуальні, інформаційні 

комп’ютерно-інтегровані технології; 

 аналізувати можливі негативні наслідки у процесі експлуатації 

спроектованого технічного об’єкту (екологічні, здоров’ю людини тощо) та 

приймати ефективні технічні й організаційні заходи щодо усунення 

(мінімізації) таких наслідків; 

 впроваджувати розроблені автоматизовані системи керування на 

сучасних об’єктах електроенергетичних систем різних класів напруги; 

 здійснювати оптимізацію розроблених систем з метою досягнення 

найкращих техніко-економічних показників. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

засвоєння матеріалу навчальної дисципліни мають продемонструвати такі 

результати навчання: 

знання: 

 алгоритмів роботи автоматизованих систем керування сучасними 

енергосистемами; 

 структур і характеристик сучасних автоматизованих систем 

диспетчерського керування (АСДК) енергосистем; 

 складу математичного, інформаційного і технічного забезпечення 

АСДК; 

 сучасних тенденцій розвитку АСК обїєднаної енергетичної системи 

України. 
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уміння: 

 сформулювати задачі, методи і засоби побудови сучасних 

автоматизованих інформаційно-діагностичних систем контролю стану 

електросилового обладнання; 

 визначити основні методи і моделі реформування системи керування 

у електроенергетичному секторі України та послідовність її впровадження. 

 визначати розрахункові параметри і оптимальні режимні 

характеристики регулюючого, компенсувального і налагоджувального 

обладнання з метою підвищення економічної ефективності режимів роботи 

електричних мереж та систем. 

досвід: 

 вибору найефективніших методів і моделей побудови сучасних АСК 

обладнання електричних мереж різного рівня номінальної напруги; 

 визначення особливостей та послідовності реформування 

взаємовідносин на ринку електричної енергії України; 

 впровадження новітніх тенденцій щодо змісту та особливостей 

реформування світових ринків електричної енергії. 

 вибору найефективніших методів і моделей розрахунку усталених та 

перехідних режимів електричних систем різних класів номінальної напруги; 

Збірник містить матеріали, надруковані впродовж декількох останніх 

років у спеціалізованому електротехнічному журналі «Електропанорама». 

Авторський колектив: 

Бахвалов В.Б., Тригуб В.М., АК «Харківобленерго» 

Блінов І.В., Інститут електродинаміки НАН України 

Васильченко В.І., Іляшевський В.О., Шпилька В.М., ДП «НЕК «Укренерго» 

Гаркавенко М.П., Пересунько В.І., Старинець В.Д., ДП «Енергоринок»; 

Гренишен М.Т., Бовтюх О.В., ДП «Регіональні електричні мережі» 

Єгорова Г.В., Попович В.І, Симоненко Л.С., Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг; 

Казанський С.В., Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; 

Грищенко В.І., Мартинюк В.І., Луцюк Л.М., НТЦЕ ДП «НЕК «Укренерго» 

Cтепаненко В.О., Енергосервісна компанія ЕСКО; 

Деякі окремі матеріли друкуються мовою оригіналу (рос.). 

 



Розділ 1. Загальні питання організації комерційного обліку на ринках електричної енергії 

7 

 

РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ 

НА РИНКАХ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ 

 

 

Протягом останніх років переважною більшістю суб’єктів Оптового 

ринку електричної енергії України (ОРЕ) в промислову експлуатацію 

запроваджено автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії 

(АСКОЕ). Це дозволило автоматизувати процеси отримання та оброблення 

точних та достовірних даних щодо обсягів купівлі-продажу електроенергії в 

ОРЕ та суттєво скоротити обсяги ручних операцій при проведенні комерційного 

обліку електроенергії. 

Впровадження АСКОЕ – це революційний крок в організації 

комерційного обліку електроенергії, який забезпечує можливість переходу до 

нових моделей ринку, які успішно працюють у багатьох країнах світу. Вивчення 

досвіду організації комерційного обліку та його автоматизації є надзвичайно 

цікавим для визначення оптимальних шляхів подальшого розвитку ОРЕ 

України. 

 

1.1 АСКУЭ XXI века 

 

Что такое АСКУЭ, какие они бывают 

Давайте познакомимся с индустрией автоматизированных систем 

контроля, учета и управления энергоиспользованием – АСКУЭ. Этот новый 

сектор автоматизированных систем все уверенней увеличивает свою нишу на 

рынках автоматизации стран СНГ, изменяясь и трансформируясь под 

потребности быстротекущего времени перемен. Вместе с новой индустрией 

АСКУЭ в СНГ рождается индустрия энергосбережения и энергоэффективности 

– энергетический сервис. И не случайно многие из компаний ЭСКО 

декларируют разработку и внедрение АСКУЭ, как один из своих основных или 

попутных к основному бизнесов. 

Обзоры более чем широкой темы АСКУЭ делались ранее, делаются они и 

сейчас. Данная статья посвящена теме развития АСКУЭ в XXI веке – ее 

прошлому, настоящему и будущему, а материалы для освещения этой темы в 

основном были взяты из русскоязычного интернета. 
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Попытаемся разобраться в этой теме, во взглядах на проблемы учета, 

мониторинга экономии, анализа эффективности использования энергии и 

экономических аспектах создания АСКУЭ. 

 

Зачем или кому нужны АСКУЭ 

Эволюция компьютерных и коммуникационных технологий позволила 

сегодня соединить в единую систему множество счетчиков и расходомеров для 

решения разных задач для многих отраслей, потребителей или 

энергоснабжающих организаций. Динамический и статистический контроль 

финансовых, материальных и энергетических потоков, создание 

многоуровневых и разновременных энергетических, материальных и 

платежных балансов, многофакторный анализ данных измерений расхода 

энергоресурсов, их интерполяция и экстраполяция для создания объѐмной 

картины эффективности использования энергии или оценки работы людей и 

оборудования – все это выходит сегодня на передний план нашего внимания, 

оставляя мнемосхемы и показания счетчиков-расходомеров на нижних этажах и 

подвалах АСКУЭ. 

Если первыми заказчиками АСКУЭ были энергетики и технологи, и 

именно их требования определяли функции и архитектуру первых АСКУЭ, то 

сегодня бал правят менеджеры компаний, инвесторы или собственники, 

которые приходят на смену старому поколению руководителей предприятий. 

У современных АСКУЭ много ликов и уже все труднее проводить строгие 

границы функциональности или принадлежности – идет сложный процесс 

конвергенции разных по назначению автоматизированных систем в сложные 

корпоративные комплексы. АСКУЭ становится частью АСУ ТП или 

диспетчерских систем, все труднее становится нащупать границу с АСУП, уже 

трудно разделить АСКУЭ и ОИК и так далее. WEB-технологии позволили 

создавать глобальные системы учета и анализа энергоиспользования и, вместе с 

тем, резко понизили минимальную границу для систем, сведя к предельной 

простоте конструирование мини- и микро-АСКУЭ. 

Старая терминологическая база, наследованная со времен СССР, быстро 

пополняется или вытесняется новыми терминами с явно выраженной 

англоязычной мнемоникой. Мы находимся на отрезке времени, где 

стремительное действие прогресса закрывает целые области, существовавшие 

раньше, и создает новые. 
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АСКУЭ для энергосбережения 

История еще помнит схоластов, спорящих о курице и яйце или о том, 

сколько ангелов может поместиться на острие иглы. Мы не станем спорить о 

точности и строгости определений и терминов АСКУЭ, пусть время и здравый 

смысл расставят все по своим местам – мы не схоласты. Среди всех аспектов 

использования АСКУЭ для нас главной темой будет энергосбережение – его 

обеспечение и развитие. И АСКУЭ для нас будет не самоцелью, а мощным и 

многогранным инструментом для развития бизнеса ЭСКО и наших заказчиков. 

Каждый проект энергосбережения и энергоэффективности создается для 

получения экономии финансовых, энергетических и материальных ресурсов. 

Было – стало. И чем сложнее структура получаемой экономии, чем больше 

факторов влияет на ее величину, чем дольше длится проект – тем сложнее 

становится АСКУЭ и тем выше ее востребованность. 

Особенно новой и интересной становится функция АСКУЭ по 

мониторингу фактической экономии денежных средств при реализации 

энергоэффективных инвестиционных проектов. Здесь одни люди измеряют 

расходы энергоресурсов, экономию и эффективность проектов, другие – 

финансируют эти проекты, а между ними находятся менеджеры обеих сторон 

(производственники и финансисты), и у каждого – своя оценка величины 

полученной экономии, принципов ее разделения и присвоения прибыли, 

периода начисления экономии и бонусов за ее получение. У всех разные 

интересы и эта рознь или неотрегулированность интересов участников 

проектов энергосбережения ведет к развитию или забвению энергосбережения. 

И именно беспристрастная компьютерная система АСКУЭ выступает 

судьей и оценщиком эффективности замыслов и действий. 

 

АСКУЭ – друзья и враги 

Следует отметить, что АСКУЭ нужна не всем, наведение порядка в 

движении финансовых, энергетических и материальных потоков в наше время 

чревато осложнениями. Совсем недавно, например, на металлургических или 

нефтеперерабатывающих заводах крупные дыры зияли не только в заборах, но и 

на границах разделов с энергоснабжающими организациями, транзитными 

потребителями и субабонентами. Только ленивые люди или неудачники с 

мышлением старых канонов интеллигентности и порядочности не пользовались 

вновь открывшимися возможностями быстрого обогащения за счет других, 

менее ловких граждан. 
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Старые системы учета и отчетности за энергоносители, создававшиеся в 

период социалистических норм хозяйствования, оказались отлично 

приспособленными для грабежа или перераспределения ценностей на законных 

основаниях в период становления рыночной экономики. В какой-то период 

времени в нашей стране люди, живущие на одну зарплату, даже начали 

становиться изгоями в новом украинском обществе. 

Сейчас платить за того парня постепенно становится немодным, но за 

прошедшее десятилетие разрухи воспиталось целое поколение людей, живших 

на откатах, дисконтах, векселях и взаимозачетах, кидках и подставах – они уже 

не могут жить по-другому. 

Да и большая часть нынешней, облагородившейся элиты нашего 

общества с неизвестно откуда взявшимися капиталами прошла школу или даже 

университеты находчивости, где деформированный учет энергоносителей 

позволял ускоренно создавать прибавочную стоимость без значительных 

капиталовложений и в короткие сроки. 

Развитию энергосбережения в Украине и в России мешает многое из 

прошлого, но главным источником сопротивления была и есть огромная теневая 

сфера, незримо контролирующая все государственные структуры, потоки 

энергоносителей и потоки капиталов. Для нее эффективность использования 

энергии, по крайней мере, сейчас снижает обороты ее капитала и уменьшает 

прибыль. Блокирование энергосбережения как приоритетной государственной 

политики для нее пока является одним из высших приоритетов. 

И мне, и моим коллегам в СНГ, профессионально занимающимся 

энергосбережением, сделавшим эту профессию делом своей жизни, давно 

непонятно и горько невнимание и пренебрежение власть имущих в наших 

странах к огромным потерям энергии и денег, разоряющим наши семьи, 

городские хозяйства, предприятия и государства. Поневоле приходишь к выводу 

о неслучайности этого забытья и невнимания к энергосбережению. 

Энергетические границы наших государств изнутри и снаружи сегодня 

открыты для неленивых и находчивых людей – именно они не нуждаются в 

контроле и снижении непроизводительных и нерациональных затрат 

энергоносителей. 

Таможня и пограничники могут отдыхать – еще долго политики и 

законодатели Украины и России будут отставлять энергосбережение на задний 

план и финансировать энергоэффективные перемены по остаточному принципу, 

преимущественно лозунгами и призывами беречь энергию. 
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И гипноз непростительного благодушия (в кавычках) еще долго будет 

вымывать из наших бюджетов десятки миллиардов долларов, составляющих 

потери, которые уже давно мобилизованы на Западе и служат источником для 

развития их экономики. 

Но новое время уже создает островки другого мышления, другого 

отношения к любым видам потерь. Этот, еще не использованный, капитал 

может быть мобилизован и присвоен заинтересованными лицами – там, где 

частная собственность вступила в свои права и потери энергии и денег 

перестали быть общими, стали личными. 

И здесь на переднюю сцену внимания выходят стоглазые и все видящие 

АСКУЭ. 

АСКУЭ, прежде всего, необходима тем, кому нужен порядок. Первыми 

эти нехитрые истины осознали новые собственники из числа тех, кто пришел 

хозяйствовать надолго или навсегда. Не позволять себя обкрадывать – и 

неважно, по умыслу или недомыслию – такой необъявленный мотив движет 

сегодня большинство проектов АСКУЭ. В немалой степени именно эти мотивы 

определяют конструкцию систем, их функции и методы проектирования. 

АСКУЭ необходима для адресного учета экономии и потерь – мониторинг 

энергетических, финансовых и материальных балансов до и после внедрения 

проектов модернизации и развития на предприятиях и в коммунальных 

хозяйствах не только фиксирует прибыль, он способен постоянно и 

существенно влиять на увеличение доходов, поддерживая постоянную 

положительную обратную связь в каждом реализуемом инвестпроекте. 

Как ни странно, именно компьютерные системы управления 

энергоиспользованием объединяют и координируют деятельность многих 

коллективов людей, усиливая их интеллект и превращая индивидуальные 

усилия в коллективный разум и волю. АСКУЭ нового века оставляют на заднем 

поле внимания показания счетчиков, ориентированы на анализы и прогнозы, 

уже не только компьютеры, но и люди становятся элементами новых систем 

управления энергоиспользованием. 

Возможно, многие мои коллеги скажут, что я тороплю время и спешу. Но 

– нет! Я уверен, что время простых АСКУЭ прошло – это уже не системы 

управления энергоиспользованием, а скорее их маленькие неодушевленные 

части. 
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Число друзей и заказчиков АСКУЭ неумолимо растет, растет число 

внедренных систем и создавшихся компаний в этой новой индустрии. И это 

хороший признак. Наше общество, пусть медленно, но постепенно начало 

возвращаться к порядку. 

 

АСКУЭ – 20 лет назад 

Если вернуться в недалекое прошлое – начало 90-х годов, то практически 

одновременно на пространстве бывшего СССР рядом частных компаний были 

начаты разработки и внедрение систем, которые потом стали называться 

АСКУЭ. За прошедшие годы общее число внедренных систем превысило 

несколько тысяч. Из первых компаний выжили не все. Я не стану называть кого-

то поименно, хотя время и успехи в этом бизнесе создали явных лидеров и 

корифеев этой новой индустрии. 

После первого периода разгула сплошной самодеятельности постепенно 

начала формироваться классика этого нового жанра, впитавшая достижения и 

отечественной, и западной науки и техники. 

Разработки умных счетчиков и расходомеров, узлов учета, программных 

средств, архитектуры систем и методических канонов их проектирования 

непрерывно совершенствовались – лишнее быстро отметалось практикой 

внедрения в конкурентной среде. Эти годы не прошли даром, и мы сегодня 

имеем уже классические архитектуры АСКУЭ для разных отраслей и 

применений. 

Можно сказать, что создание узлов учета, сбор данных от приборов учета, 

их предварительный анализ и создание баз данных становится каноном, здесь 

все меньше становится нетривиальных решений и только выбор исполнителя 

может разнообразить меню заказчика. Предложений на нынешнем рынке 

АСКУЭ так много, что проблема выбора становится все труднее и труднее, но 

это кажущееся и обманчивое состояние – много подобного. 

Сегодня мы можем уверенно констатировать рождение новой индустрии – 

индустрии АСКУЭ, нового и крупного сегмента рынка автоматизации, 

охватывающего все отрасли хозяйствования стран СНГ. 
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Новый виток спирали 

Все в этом мире условно, и новый виток развития или новое поколение 

АСКУЭ обозначено все-таки нечетко. Быстрый рост внедрений систем, 

прогресс операционных сред и сред коммуникаций, стремительное 

удешевление технических и программных средств, интеграция АСКУЭ с 

другими функциональными системами автоматизации – все это наверное не 

главные признаки нового поколения АСКУЭ. 

К главным признакам нового качества систем в XXI веке я бы отнес смену 

приоритетов у пользователей или заказчиков АСКУЭ. Больше для менеджеров, 

чем для энергетиков, больше внимания денежному, а не натуральному 

выражению данных измерений и анализа, глобализация предмета анализа и 

стремительное увеличение глубины его дифференциации – вот признаки и 

отличия третьего поколения АСКУЭ. 

Беру на себя смелость констатировать: с началом XXI века совпало 

возникновение и становление третьего поколения систем АСКУЭ, 

характеристика которых – открытость архитектур и интерфейсов, движение от 

SCADA к порталам, простота конструирования и адаптации к нуждам 

пользователей, WEB, XML и OLAP. Все это крупные мазки в еще рождающейся 

картине третьего поколения АСКУЭ. 

Три кита нового поколения АСКУЭ 

Первым китом для новых АСКУЭ становятся инструменты анализа – это 

широкополосые и проблемно-ориентированные программные комплексы для 

обеспечения потребностей многих кланов пользователей – от энергетического и 

технологического персонала до менеджеров и собственников компаний и 

корпораций. Во многих капиталоемких проектах модернизации и 

реконструкции с привлечением заемных капиталов очень важным моментом 

является текущий мониторинг фактических характеристик проектов, их 

отклонений от плановых и расчетных. Класс задач анализа, решаемых АСКУЭ, 

стремительно растет и адекватно растет арсенал программных средств их 

поддержки. 

Мы решили выделить три подобных продукта – Plant Information System 

компании OSI Software (Сан-Леандро, Калифорния), FACTORY.exe™ 6 

компании AdAstra (Россия) и ReportWorX™.NET компании ICONICS (США). 

 



Розділ 1. Загальні питання організації комерційного обліку на ринках електричної енергії 

14 

 

Это разные по назначению, конструкции и состоянию известности на 

рынке продукты, но их применение в составе АСКУЭ обещает добавить много 

изюминок к уже известным нам функциям систем первого поколения на базе 

самобытных программных комплексов и систем второго поколения на базе 

SCADА. 

Вторым китом для новых АСКУЭ, наверное, стали WEB-технологии и 

широкополосые среды коммуникаций на основе проводных и беспроводных 

технологий. Уже нередкими становятся счетчики и расходомеры со 

встроенными GPRS- и EDGE-модемами, стандартные браузеры становятся 

основными окнами в мир измерений и анализа энергоиспользования, а 

стремительный прогресс смартфонов и коммуникаторов делает множественный 

доступ к данным простым и дешевым для каждого специалиста предприятия. 

Третьим китом нового поколения АСКУЭ является постоянно растущая 

роль человека, как основного элемента системы, ее творца и постоянного 

реконструктора для своих постоянно растущих потребностей. Свойства 

адаптации и способности к перманентному развитию, вложенные в архитектуру 

АСКУЭ третьего поколения, выгодно отличают их от консервативных, жѐстко 

ориентированных на фиксированные классы задач и быстро устаревающих 

систем с архитектурами предыдущих поколений. 

Адаптивный анализ, множественный доступ к данным, перманентное 

развитие и глобальные коммуникации – вот что будет отличительными чертами 

АСКУЭ в XXI веке. 

Но мы находимся в самом начале этого процесса и многое еще впереди. 

 

Предпосылки для АСКУЭ – роль энергетического аудита 

Мотивы создания АСКУЭ могут быть самые разные. Соответственно, и 

конструкция каждой системы обусловливается желаниями конкретного 

заказчика. В интернете представлена богатая палитра разнообразных 

конструкций АСКУЭ для различных отраслей, различных авторских 

коллективов или коллективов-интеграторов. Но наши пристрастия будут отданы 

системам, обеспечивающим экономию энергии и мониторинга фактической 

экономии финансовых и энергетических ресурсов. 

АСКУЭ для нас являются одним из основных инструментов в реализации 

программ энергосбережения. 



Розділ 1. Загальні питання організації комерційного обліку на ринках електричної енергії 

15 

 

Каждый раз, когда мы начинаем подготовку проекта модернизации 

предприятия, агрегата или установки, энергетического объекта или 

технологического процесса, мы озабочены конкурентными преимуществами 

этого проекта и денежным выражением этих преимуществ. И вчера, и сегодня, 

и завтра собственники предприятий, инвесторы и менеджеры хотят знать об 

эффективности выбора решения проблемы, действий персонала, цены каждого 

дня в виде баланса затрат и доходов. И их уже не устраивают общие и 

упрощенные выводы – глубокая дифференциация оценок, интегральные связи и 

зависимости в моде сегодня и завтра. 

И если на этапе выполнения энергетического аудита анализируется 

структура существующих потерь, затраты на их устранение и факторы, 

влияющие на величину будущей экономии, то инструментом контроля и анализа 

после проведения энергоаудита неизбежно становится АСКУЭ. АСКУЭ как 

весы взвешивают каждый наш шаг на пути повышения энергоэффективности 

проекта, ведут интегральный учѐт экономии нарастающим итогом, ставят 

оценки персоналу и менеджменту, ведут историю борьбы за повышение 

эффективности производства и создают постоянную обратную связь для его 

совершенства. 

Именно на этапе энергоаудита закладываются механизмы нового учета и 

отчетности реконструируемого предприятия, вырабатываются требования к 

автоматизированной системе контроля и управления энергоиспользованием – 

энергосбережение в старой, социалистической системе отсчета выглядит 

сегодня бессмысленно и неразумно. 

 

ТЭО для АСКУЭ 

Одним из ключевых вопросов в создании АСКУЭ становится 

доказательство эффективности ее создания. Переход на новый уровень 

тотального контроля над потоками материальных, энергетических и 

финансовых ресурсов, мониторинг эффективности капиталоемких проектов 

модернизации и реконструкции основных фондов, оценка действий персонала в 

условиях рыночной экономики, необходимость систематического снижения 

издержек в условиях конкурентной борьбы – все это требует переосмысливания 

роли АСКУЭ и ставит новые требования перед ее конструкторами. 

Разработка ТЭО для АСКУЭ – не новый вопрос. К сожалению, здесь 

проблем гораздо больше, чем достижений. 
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Нормативная база для технико-экономического обоснования 

эффективности автоматизированных систем создана в прошлом столетии для 

условий социалистического хозяйствования и, в принципе, не может быть 

наследована в условиях рыночной экономики. 

Классический вопрос – создают ли счетчики экономию – дуален по 

определению. На него трудно отвечать с расчетами и логически 

непротиворечивыми доказательствами. Готовясь к выпуску номера, я 

просмотрел массу материалов по этой теме – публикаций, РТМ, стандартов и 

методических пособий. Я заходил на все форумы, где в той или иной мере 

дискутировался этот вопрос. Для себя отметил нервную неуверенность в 

ответах знатоков и дутую безаппеляционность дилетантов – этот штришок 

говорит о многом, прежде всего о незаконченности и неопределенности самой 

проблемы. Оценить эффективность учета и анализа там, где его доселе не было 

– это задачка из разряда «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что». 

Переводя одну из статей американских коллег, посвященную перфоманс-

контрактингу, одному из основных способов финансирования проектов из 

будущей экономии, я заметил, что и наши заокеанские коллеги в свое время 

споткнулись об эту же ступеньку. 

Но они с честью вышли из положения, признав, что первый цент в 

реализацию любого проекта должен вкладываться после того, как на интервале 

нескольких месяцев вновь установленные счетчики создают базу сравнения, 

фиксируя энергопотребление для старого варианта, отражая ее в бухгалтерской 

отчетности. 

Я не стану раскрывать наших профессиональных секретов по созданию 

ТЭО для АСКУЭ. Скажу только, что экономические доказательства 

целесообразности создания АСКУЭ реальны, но нужно отказаться от 

традиционных подходов, навеянных методиками прошлого. Нужно учиться у 

капиталистов – они этот путь уже прошли, а наступать на грабли собственного 

опыта нам не пристало. 

 

ТЗ на АСКУЭ 

Разработка технического задания на создание АСКУЭ – это необходимый 

процесс сближения точек зрения разработчика системы и ее заказчика. Это 

синхронизация интересов, зачастую противоположных точек зрения разных 

коллективов людей. 
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Мне приходилось видеть не самые плохие системы, где ТЗ было сделано 

на 2 страничках и наоборот. Но это скорее исключение из правил – хорошее ТЗ 

в соответствии с ГОСТ, содержащие все необходимые разделы и требования, 

свидетельствует не только о профессионализме его создателей. Скорее всего, и 

система при этом будет сделана добротно и будет рождаться и 

эксплуатироваться в наименее конфликтной среде. 

Капиталовложения в качественные ТЭО и ТЗ на АСКУЭ – надежные 

капиталовложения в будущее, которое неизбежно и быстро приходит. 

 

Кооперация по проекту 

Создание сложных АСКУЭ и вчера, и сегодня, и завтра будет требовать 

кооперации труда разных компаний. Многомесячный или многолетний труд 

поэтапного внедрения систем, их сопровождение и развитие, пролонгированная 

ответственность за надежность их работы – все это требует сочетания труда 

людей с глубокими знаниями и разных специальностей. 

Наиболее приемлемой организационной формой для реализации проекта 

является создание групп или консорциумов компаний – соединение 

разностороннего опыта, возможностей и знаний нескольких компаний на 

временной или постоянной основе. 

Сегодня нужно признать, что мы утеряли отраслевые и межотраслевые 

механизмы кооперации, привычные в период социалистического 

хозяйствования. В особенности разрушены структуры академических, 

проектных и отраслевых институтов и КБ, составляющих инфраструктуру для 

воспроизводства потока проектов разной степени сложности и масштабов 

охвата. 

И если в исполнительной инфраструктуре потери относительно невелики 

и быстро нивелируются новыми технологиями и оборудованием, то в 

менеджменте проектов, экономическом звене, методическом и нормативном их 

обеспечении прореха на прорехе. Мне труднее оценить положение дел в России 

– только у крупных компаний с иностранными капиталовложениями со 

значимым оборотом на рынке сохраняется критическая масса для постоянного 

воспроизводства проектов без сторонней помощи. 

В современных условиях расчетливая кооперация нескольких 

взаимодополняющих друг друга компаний при создании крупных систем 

АСКУЭ становится ответом на требования, диктуемые временем перемен. 



Розділ 1. Загальні питання організації комерційного обліку на ринках електричної енергії 

18 

 

1.2 Ринки електричної енергії: світовий досвід організації 

комерційного обліку та автоматизованого обміну даними 

 

Вимоги європейського законодавства 

В основних документах щодо регламентації вимог до організації 

комерційного обліку купівлі-продажу електроенергії у світових ринках – 

Кодексах вимірювань, немає вимог щодо функціонування автоматизованих 

систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ). Такі АСКОЕ, або AMR 

(Automated Meter Reading), розглядаються як допоміжні засоби, які 

забезпечують можливість автоматизованого дистанційного збору та оброблення 

даних обліку для використання в розрахунках. Та, зважаючи на те, що ці засоби 

сприяють підвищенню достовірності, точності та забезпеченню автоматизації 

інтервального обліку, їх запровадженню та функціонуванню сьогодні 

приділяється надзвичайна увага. 

Зважаючи на задекларовані наміри України щодо поступового входження 

до загального ринку електроенергії країн Європейського Союзу, стан 

автоматизації комерційного обліку є надзвичайно цікавим сегментом цього 

ринку. 

У країнах Європейського Союзу структуру ринку електричної енергії 

контролює Директива 2003/54/ЄС Європейського Парламенту та Ради 

Європейського Союзу, яка встановлює спільні правила для генерування, 

передавання, розподілення і постачання електроенергії та правила, що 

стосуються організації та функціонування електроенергетичного сектора і 

доступу до ринку. 

Із запровадженням в дію Директиви ліквідовано регіональний монополізм 

– будь-який учасник енергетичного ринку може працювати в будь-якому регіоні. 

Характерною ознакою діяльності на ринках є відділення процесів торгівлі 

електроенергією від процедур її обліку, операторами комерційного обліку 

найчастіше стають незалежні компанії. 

З метою впорядкування умов доступу до мереж і користування ними між 

різними операторами мереж та сприяння пан’європейській торгівлі 

електроенергією в 1999 році засновано European Transmission System Operators 

(Асоціацію європейських системних операторів) ETSO, яка з 2008 року 

функціонує як European Network of Transmission System Operators for Electricity 

(ENTSO-E). 
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Асоціація активно працює у сфері визначення низки основних бізнес-

процесів, робочою групою (TF)14 ENTSO-E розроблено галузеві стандарти 

відповідно до рекомендацій United Nations Centre for Trade Facilitation and 

Electronic Business (Центр Організації Об’єднаних Націй із спрощення 

процедур торгівлі та електронних ділових операцій) UN/CEFACT. 

Стандарти ENTSO-E публікуються як Настанови, які запроваджуються з 

метою надання можливості продавцям серійної продукції в галузі 

інформаційних технологій розробляти необхідний набір програмних рішень, їх 

впровадження здійснюється, зокрема, на ринках Австрії, Німеччини, Франції, 

Угорщини, Польщі, Швейцарії та Іспанії. 

Важливу роль у розвитку відносин між учасниками ринку та розвитку 

електронного обміну даними між ними відіграло створення в структурі ENTSO-

E документа «The Harmonised Electricity Market Role Model» (Стандартизований 

ринок електроенергетики. Рольова модель). Документом визначено ролі, які 

можна виконувати у певних галузях енергетичного ринку. Ці ролі мають 

логічний характер (наприклад, сторона, відповідальна за торгівлю), що 

відповідає певній галузі (наприклад, балансова зона). 

Рольова модель такого типу є формалізованим засобом ідентифікації 

ролей та галузей, що використовується в інформаційному обміні на 

енергетичному ринку і має важливий вплив на способи автоматизації робочих 

процесів. 

Така модель сприяє тому, щоб інформація, якою обмінюються сторони, 

відповідала процесові, який відбувається на енергетичному ринку. Тому при 

побудові автоматизованих систем збору даних надзвичайно важливим є тип 

моделі ринку, для якого вона створюється, та ролі, які будуть виконувати його 

учасники. 

Наукові дослідження щодо шляхів запровадження рольової моделі для 

ринку України нині проводить НКРЕ України спільно з Інститутом 

електродинаміки АН України. 

Для забезпечення єдиних підходів щодо виконання вимірювань обсягів 

купівлі-продажу електроенергії країни ЄС приводять свої законодавчі акти в 

галузі електроенергетики у відповідність до вимог Директив Європейського 

парламенту і Ради Європи на засоби вимірювальної техніки від 31.03.2004 р. – 

2004/22/ЄС «On measuring instruments (MID)» та 2006/32/ЄC «On energy end-use 
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efficiency and energy services (ESD)», які мають вирішальне значення для 

побудови систем AMR (Automatic Meter Reading), які є прототипами АСКОЕ в 

Україні. Перша Директива регламентує метрологічні вимоги для приладів 

обліку, а друга – процедури передачі даних вимірювань. Директиви вимагають 

забезпечення точного вимірювання, своєчасного виставлення рахунків на основі 

фактичного споживання, а також установлюють вимоги до надання інформації 

клієнтам. 

Загальними принциповими вимогами Директиви 22 є: визначеність, 

вірогідність, достовірність та незмінність результатів вимірювань, стабільність 

під час впливу механічних, кліматичних, електромагнітних факторів, 

придатність для цілей вимірювань, захист програмного забезпечення від 

випадкових і навмисних змін апаратних засобів тощо. 

Застосування зазначених принципів під час побудови та в процесі 

функціонування автоматизованих систем забезпечує можливість отримання 

всіма учасниками ринку електроенергії достовірних даних обліку. 

У 2006 році Єврокомісія остаточно затвердила так звану «Зелену папку» 

(Green Paper) – нову стратегію ЄС із розвитку енергетичного сектора регіону до 

2025 року. 

Створення єдиної енергосистеми ЄС та запровадження єдиного 

енергорегулятора, створення умов для становлення конкурентних ринків та 

надання права споживачам вільно обирати енергопостачальника обов’язково 

відбуваються разом із впровадженням АСКОЕ. 

Аналітичні дослідження щодо архітектури впроваджених АСКОЕ в 

Європі свідчать про те, що структура їх організації значною мірою залежить від 

структури енергетичного сектору країн, моделі ринку та видів взаємовідносин 

між його учасниками. Однак спільною характерною рисою є забезпечення 

електронного дистанційного зчитування даних від приладів вимірювання та, в 

кінцевому підсумку, передавання цих даних у центри розрахунків. Як правило, 

побудова АСКОЕ здійснюється за трирівневою структурою: нижній рівень – 

вимірювання, середній – зв’язок (передавання даних), верхній – оброблення 

інформації. Завдяки використанню систем АСКОЕ стає можливим проведення 

автоматичного зчитування даних та об’єднання учасників ринку. 
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Дещо з практики запровадження АСКОЕ 

У країнах Західної Європи впровадження АСКОЕ почалося з 70-х років, 

коли в Європі поряд з індукційними з’явилися електронні лічильники 

електроенергії, які дозволяли вирішувати більш складні завдання, ніж простий 

накопичувальний облік електроенергії. 

На цей час в країнах ЄС модернізація систем обліку значною мірою 

проводиться за допомогою PLC-технологій, тобто шляхом використання 

електричних мереж для передавання даних. 

На рівні споживання дедалі активніше проводиться запровадження систем 

Smart Metering, які дають можливість не тільки здійснювати вимірювання 

обсягів електроенергії та проводити моніторинг витрат при виробництві, 

транспортуванні та споживанні, а і забезпечувати управління цими процесами. 

Однією з важливих особливостей систем нового покоління є встановлення 

каналів оперативного дистанційного управління навантаженням. 

Основним перевагами впровадження Smart Metering для енергетичного 

ринку є: 

 регулювання споживаної потужності (завдяки можливості 

відстежування обсягів споживання можна коригувати схему споживання, 

уникаючи пікових годин, скоротити споживання на 5–10 %); 

 поліпшення якості обслуговування мереж, моніторинг виявлення 

перебоїв енергопостачання; 

 скорочення випадків безконтрольного споживання, скорочення обсягів 

технічних втрат, випадків несправностей та збоїв у роботі лічильників через 

систему самодіагностики. 

Нижче наведено приклади організації комерційного обліку та створення 

АСКОЕ в деяких країнах світу. 

 

Велика Британія 

У Великій Британії створення системи комерційного обліку 

електроенергії та обміну даними комерційного обліку було розпочато в 1996 

році. 

Започаткування цього процесу не було пов’язано з реформуванням ринку, 

тобто переходом від моделі пулу до моделі двосторонніх договорів, але 

структура, яку тоді було створено, і сьогодні обслуговує ринок двосторонніх 

договорів та балансування (РДДБ). 
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Засоби обліку електроенергії у Великій Британії класифікуються за двома 

рівнями: CVA – Central Volume Allocation (Центральний розподіл обсягів) та 

SVA – Supplier Volume Allocation (Розподіл обсягів постачальника). 

Інтервальні та неінтервальні засоби комерційного обліку, які вимірюють 

обсяги перетікань електроенергії до та від Системи магістральних мереж, 

реєструються в Центральній системі реєстрації лічильників (CMRS – Central 

Meter Registration Service). У CMRS також реєструються деякі системи обліку, 

які вимірюють потоки на окремих об’єктах, приєднаних до системи 

розподільних мереж. 

Усі інші засоби обліку (передусім на приєднаннях до системи 

розподільних мереж) реєструються в Системі реєстрації лічильників 

постачальника (SMRS – Supplier Meter Registration Service). 

Залежно від місцевих умов установлюються різні типи вимірювального 

обладнання. Обладнання з вимірювання півгодинних інтервальних даних 

встановлюється для систем комерційного обліку CVA, SVA та для тих, що 

установлюються на електростанціях третіх сторін (крім малопотужних). Для 

інших систем обліку SVA дозволено обирати та встановлювати обладнання як 

для вимірювання півгодинних, так і непівгодинних даних. 

Діюче вимірювальне обладнання, встановлене для вимірювання передачі 

та прийому електроенергії на окремій ділянці, складає Систему Комерційного 

Обліку (СКО). Зобов’язання щодо реєстрації СКО виконуються Агенцією 

Оператора Системи Комерційного Обліку (АОСКО). Основними функціями 

АОСКО є встановлення, обслуговування, тестування та усунення перебоїв у 

роботі вимірювального обладнання (у т.ч. засоби зв’язку). Реєстратори СКО 

зобов’язані завжди мати окремого АОСКО для кожної з їхніх СКО та повинні 

гарантувати, що дії АОСКО відповідають вимогам діючих нормативних 

документів. 

Комерційний облік CVA, тобто облік електроенергії для станцій, 

безпосередньо приєднаних до Системи магістральних мереж, виконується 

Операторами комерційного обліку (або власником станції, або його агенцією), а 

підсумкові дані передаються до Центральної агенції зі збирання даних (CDCA) 

через сертифіковану мережу, яка встановлюється й експлуатується Збирачем 

даних (компанією, сертифікованою збирати інформацію комерційного обліку 

CVA від учасників ринку та подавати цю інформацію до CDCA через власну 

фірмову захищену комунікаційну мережу). Одним із найпотужніших операторів 

– збирачів даних у Великій Британії є компанія IMServ. 
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Росія 

У процесі створення нормативної бази Росії поняття «АСКОЕ» 

трансформувалося згідно з нормативними документами Федерального оптового 

ринку електроенергії – ФОРЕМ у поняття «Автоматизована інформаційно-

вимірювальна система комерційного обліку електроенергії» (АІВСКОЕ). Ці 

системи встановлюються на підприємствах, які отримують електроенергію від 

оптового ринку, а АСКОЕ працюють на підприємствах роздрібного ринку. 

Основна вимога для виходу компанії на ФОРЕМ – наявність 

сертифікованої у встановленому порядку АІВСКОЕ. Для отримання статусу 

суб’єкта оптового ринку і права на участь у торгівлі електроенергією 

Комерційним оператором ринку ВАТ «Адміністратор торгівельної системи 

оптового ринку електроенергії» (АТС) визначено відповідні вимоги до 

учасників ринку, невиконання яких призводить до щомісячних фінансових 

збитків за рахунок збільшення частки від’ємного небалансу, що розподіляється 

між компаніями і який сформовано за звітний період на балансуючому ринку. 

АІВСКОЕ «Федеральних мережевих компаній Єдиної енергетичної 

системи» (ФМК ЄЕС) та АІВСКОЕ мережевих компаній являють собою 

територіально розподілену багаторівневу інформаційно-вимірювальну систему 

з централізованою системою управління. 

У частині організації комерційного обліку сторони ринку виконують таке. 

АТС: 

 визначає групи точок постачання, щодо яких організовується облік 

фактичних значень величин вироблення і споживання електричної енергії; 

 розроблює або погоджує алгоритми приведення показань приладів у 

точках вимірювання електроенергії до облікових показань у точках постачання 

(у разі незбігу точок розташування приладів обліку з точками постачання); 

 проводить прийом і оброблення значень фізичних величин 

електричної енергії, що використовуються при проведенні фінансових 

розрахунків на оптовому ринку; 

 надає Центру фінансових розрахунків (ЦФР) інформацію про 

фактичні обсяги погодинного споживання і вироблення електричної енергії 

учасниками оптового ринку; 
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 надає АТ-Енерго інформацію про фактичні обсяги погодинного 

споживання електроенергії споживачами, які беруть участь у секторі вільної 

торгівлі і які входять в обсяг сукупного споживання АТ-Енерго; 

 приймає і обробляє дані щодо погодинних сальдо величин перетоків 

між суміжними учасниками оптового ринку, оформлених у вигляді актів обліку 

перетоків та учасниками оптового ринку і ФСК інтегральних актів щодо 

перетинів обліку (суміжних перетинів). 

Учасники оптового ринку і ФМК: 

 погоджують зі своїми суміжними учасниками оптового ринку та (або) 

ФМК, системним оператором та АТС переліки засобів вимірювань і алгоритми 

приведення результатів вимірювань до значення кількості переданої (отриманої) 

електроенергії в точці постачання по групах точок генерації та споживання; 

 узгоджують із суміжними учасниками оптового ринку та (або) ФСК 

погодинні акти обліку перетоків та інтегральні акти обліку перетоків у порядку і 

в строки, передбачені угодами; 

 надають АТС і регіональним філіям ВАТ «СО-ЦДУ ЄЕС» (РДУ) акти 

обороту, додатками до яких є акти обліку перетоків та інтегральні акти обліку 

перетоків, у порядку і в строки, передбачені регламентом. 

Суб’єкти оптового ринку електроенергії забезпечують установлення та 

експлуатацію на своїх об’єктах засобів вимірювання та обліку. За відсутності 

або відмови систем комерційного обліку допускається використання як 

приладів комерційного обліку інтегральних лічильників і датчиків 

телевимірювань, на підставі яких формуються профілі навантаження. У разі 

відсутності інших засобів вимірювань, крім датчиків телеметрії, а також у разі 

відсутності приладів обліку на об’єктах вимірювання допускається 

використання з метою комерційного обліку статистичних даних, у т.ч. типових 

профілів навантаження. 

Щодня за підсумками доби (за погодженням сторін за підсумками іншого, 

кратного добі, проміжку часу протягом розрахункового періоду) суміжні 

суб’єкти формують величини погодинних сальдо перетікань електроенергії 

(погодинних сальдо збільшень електроенергії) у всіх точках постачання, які 

перебувають на межах балансової належності. 

За підсумками розрахункового періоду учасники оптового ринку і ФСК 

складають акти обліку. 
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Погодинний акт обліку перетоків по перетину обліку ФМК – ЕМК 

передається в електронному вигляді АТ-енерго (ЕМК) з обов’язковим 

використанням електронного цифрового підпису. Інтегральний акт обліку 

перетоків електричної енергії по перетину обліку ФМК – ЕМК надається в 

електронному вигляді та на паперовому носії з використанням факсимільного 

зв’язку з погоджувальними підписами ФМК, АТ-енерго (ЕМК) і РМК. 

АТС приймає та обробляє належним чином дані комерційного обліку, що 

надходять від суб’єктів оптового ринку електроенергії. Приймання та 

оброблення даних комерційного обліку для фінансових розрахунків 

проводиться стосовно лише тих точок і груп точок постачання, щодо яких 

суб’єкт допущений до торгової системи. 

Усі суб’єкти відносин у сфері комерційного обліку протягом 4 років 

зобов’язані зберігати всю інформацію, пов’язану з комерційним обліком на 

оптовому ринку. 

Обов’язковому зберіганню за місцем виникнення і використання 

інформації підлягають: 

 первинні дані основних, резервних та контрольних засобів 

вимірювань, у т.ч. показання лічильників і показання датчиків телевимірювань; 

 угоди «Про інформаційний обмін...»; 

 інші документи, пов’язані з поданням, узгодженням і розрахунками 

даних, необхідних для комерційного обліку. 

Для перевірки правильності ведення комерційного обліку АТС має право 

запитувати в будь-який момент необхідну інформацію і проводити інспекційні 

перевірки. Зазначені перевірки можуть поширюватися тільки на інформацію, 

пов’язану з комерційним обліком. 

Сьогодні в Росії поставлено завдання щодо поступового переходу від 

використання приладів обліку електроенергії та автоматизованих систем 

комерційного обліку до впровадження систем Smart Metering. 

 

Білорусь 

Системний підхід до створення сучасного обліку склався у 2001–2002 рр. 

під час реструктуризації Білоруської енергосистеми. Саме тоді зародилася 

думка про створення єдиної АСКОЕ, що буде чітко координуватися на 

державному рівні. 
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В Республіці Білорусь було розроблено Концепцію обліку електричної 

енергії, затверджену 30.08.2005 р. Міністерством енергетики. 

Метою цієї Концепції є визначення для суб’єктів електроенергетики 

Республіки Білорусь та споживачів електроенергії основних напрямків і 

принципів організації обліку електроенергії. Згідно з Концепцією до АСКОЕ 

мають висуватися вимоги, сформульовані в 2004 році та затверджені концерном 

«Біленерго» для АСКОЕ чотирьох видів: 

 національної – облік міждержавних, міжсистемних перетоків і 

генерації (АСКОЕ ММПГ); 

 регіональних – обласні енергосистеми; 

 промислових підприємств; 

 АСКОЕ побуту. 

Сформульовані вимоги дозволили впливати на виробників засобів обліку, 

вимагаючи від їх виробів відповідного набору властивостей, надійності та 

якості. 

Концепція складається з десяти основних принципів, спрямованих, 

насамперед, на створення принципово нової АСКОЕ, що буде задовольняти 

висунутим вимогам та забезпечить достовірність даних комерційного обліку 

електроенергії. 

На основі Концепції та «Галузевого рекомендаційного переліку засобів 

комерційного обліку електроенергії з метою використання у складі АСКОЕ», 

опублікованого у 2006 році, розробляється «Технічний кодекс обліку 

електроенергії у Республіці Білорусь». Цей Кодекс має стати тим головним 

документом, який визначає стратегію і тактику обліку електроенергії на 

наступні десятиріччя при будь-яких реструктуризаціях енергосистеми і для 

будь-яких груп споживачів. 

Кодекс має принципову особливість – системне й глобальне проведення 

ідеї автоматизованого обліку електроенергії, у рамках якого лічильник втрачає 

свою автономність і стає тільки елементом відповідної АСКОЕ. 

Іншою принциповою особливістю є системне і глобальне проведення ідеї 

використання як розрахункового лічильника – мікропроцесорного електронного 

лічильника з цифровим інтерфейсом і стандартизованим відкритим протоколом 

обміну даними цим інтерфейсом. Кодекс ставить заборону використання для 

комерційного обліку систем з число-імпульсним збором даних. 
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Наступний принциповий момент у Кодексі – це глобальне використання 

принципу балансу електроенергії і потужності для кожного об’єкта і суб’єкта 

обліку. Тільки АСКОЕ з оперативним дистанційним збором і автоматичним 

обробленням результатів може ефективно вирішувати задачі балансу, визначати 

небаланс та виявляти втрати електроенергії. 

Принципово важливим і новим у Кодексі є комплексні та жорсткі 

метрологічні вимоги до всіх засобів обліку, починаючи з вимірювальних 

трансформаторів і закінчуючи програмним забезпеченням АСКОЕ. 

Метрологічні вимоги до засобів обліку диференціюються залежно від значення 

точки обліку, рівня напруги і величини річного перетоку. 

На основі Концепції розробляються й інші нормативно-правові 

документи: «Правила користування електроенергією», «Інструкція по 

організації обліку електричної енергії» тощо. 

Централізований підхід до вирішення проблеми і безпосередня участь 

держави в програмі вдосконалення обліку електроенергії дали можливість 

визначити напрямок розвитку комерційного обліку електричної енергії і, що 

найголовніше, виникла нормативно-правова база, яка може забезпечити 

створення перспективної моделі ринку та принципово нових відносин між 

суб’єктами енергоринку. 

Нині впроваджено низку АСКОЕ на різних рівнях суб’єктів ринку. 

Запровадження національної АСКОЕ планується в 2012 році. 

 

Казахстан 

В Республіці Казахстан прийнята концепція подальшого вдосконалення 

ринкових відносин в електроенергетиці, яка передбачала впровадження в дію 

АСКОЕ на 93 об’єктах електроенергетики країни до кінця 2007 року. Адже у 

законі Республіки Казахстан «Про електроенергетику» зазначено, що всі 

суб’єкти оптового ринку електроенергетики повинні мати АСКОЕ на своїх 

енергооб’єктах. 

Умовно виділяються три основні складові системи АСКОЕ: засоби 

вимірювань, комунікаційні засоби, УСПД та ПЗ. 

Основні положення і норми нових документів розроблені з урахуванням 

найкращої міжнародної практики функціонування електроенергетичної галузі в 

умовах конкурентного ринку електричної енергії. 
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Розвиток електроенергетики Казахстану спрямований на створення 

конкуренції на роздрібному ринку електроенергії. А вдосконалення структури 

оптового ринку спрямовано на формування системи паралельних ринків, які 

містять: 

 ринок децентралізованої торгівлі електричною енергією; 

 ринок централізованої торгівлі; 

 ринок системних та допоміжних послуг; 

 балансуючий ринок електричної енергії в режимі реального часу. 

На цей час впроваджено низку АСКОЕ на різних рівнях суб’єктів ринку, 

запровадження національної АСКОЕ планується в 2012 році. 

 

Литва 

Ідеологія національної АСКОЕ будується на використанні електронних 

лічильників з цифровими інтерфейсами, мережевих технологій дистанційного 

збору даних різними каналами зв’язку (у тому числі заснованих на IP-адресації 

контролерів і протоколах транспортного рівня TCP/IP), клієнт-серверних 

технологій обробки інформації за допомогою великомасштабних реляційних баз 

даних типу Oracle. 

В основу АСКОЕ покладена ідея безпосереднього доступу з єдиного 

центру збору інформації (диспетчерського центру) через віддалені контролери 

до бази даних кожного підключеного до них лічильника. У результаті можна не 

тільки зібрати достовірні дані обліку з лічильника, а і керувати базою даних 

кожного лічильника, виконувати його дистанційне параметрування, установку і 

корекцію часу вбудованого годинника і календаря, а в разі необхідності та за 

наявності відповідних паролів – його обнуління і перезапуск. 

Збір даних для національної АСКОЕ проводиться переважно за 

допомогою оптоволоконної і провідної мереж, а також стільникового 

мобільного зв’язку GSM, зокрема за допомогою стандарту пакетної передачі 

даних GPRS (за цією технологією інформація збирається з усіх об’єктів обліку, 

причому для частини об’єктів канал GSM є основним, а для інших – 

резервним). Мобільний зв’язок працює на всій території Литви. Цей фактор, а 

також швидка та недорога реалізація інфраструктури зв’язку і визначили вибір 

енергетиків. 
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З 15 % об’єктів АСКОЕ збір даних здійснюється через локальні мережі 

(LAN) з використанням оптичних або проводових ліній зв’язку; для 5 % 

об’єктів резервними каналами є виділені або комутовані телефонні лінії. 

Збір даних з лічильників кожного об’єкта в канал зв’язку проводиться в 

АСКОЕ через контролер MDC1.xx фірми Elgama Sistemos, який має на 

нижньому рівні шість інтерфейсів «струмова петля» з можливістю підключення 

до кожного з них до п’яти лічильників з віддаленням від контролера до 2,5 км  

(тобто до 30 лічильників на один контролер). 

На верхньому рівні контролер містить два інтерфейси RS-232 для 

під’єднання телефонних і GSM/GPRS-модемів, «струмову петлю» для 

підключення комп’ютера користувача, а також мережевий інтерфейс Ethernet. 

Запити через контролер звернені або до всіх лічильників, підключених до 

даного контролера, або групи лічильників, зазначених у форматі запиту, або до 

індивідуального лічильника. Синхронізація лічильників здійснюється з сервера 

централізованого збору даних «Ліетувос енергія» (ЛЕ). Розбіжність часу між 

окремими лічильниками АСКОЕ з урахуванням затримок GPRS не перевищує 

2–4 с. 

Центр збору даних у «Ліетувос енергія» побудований на основі трьох 

серверів: сервера збору даних, сервера бази даних та Web-сервера. Досвід 

показав, що таке функціональне та фізичне розділення серверів доцільно з 

точки зору підвищення як продуктивності системи, так і її надійності та 

безпеки. Сервер збору даних збирає інформацію з нижніх рівнів АСКОЕ 

стільниковими й іншими каналами зв’язку. Стільниковий зв’язок реалізовується 

через провайдера та його пули зі стільниковими модемами (локальні мережі ЛЕ 

і провайдера об’єднані оптоволоконними лініями). Одночасно сервер відкриває 

100 сесій за IP-адресами з об’єктами обліку (при GPRS-зв’язку IP-адрес, що є 

адресою внутрішньої мережі енергетиків і не виявляється з Інтернету, 

присвоюється кожному контролеру відповідною SIM-картою провайдера). 

Швидкість збору даних по GPRS теоретично може досягати 100 Кбіт/с, але 

практично не перевищує 37,7 Кбіт/с; періодичність опитування – кожні 30 хв. 

Збір інформації з лічильників в АСКОЕ завершується в середньому за 5–6 хв. і 

лімітується швидкодією найповільніших телефонних каналів. Традиційні 

вимоги для сервера збору даних – наявність ОЗП об’ємом 1 Гбайт і процесора з 

тактовою частотою 2,5 ГГц. 
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Прийняті дані передаються на сервер бази даних, де розміщується СУБД 

Oracle. Ця реляційна (таблична) база даних (БД) зазвичай використовується для 

додатків, в яких потрібні великі, добре захищені сховища інформації з доступом 

у реальному часі. Запис даних обліку в БД сервера супроводжується безліччю 

перевірочних операцій, причому завершує добу операція порівняння суми 

інтервальних потужностей добового графіка навантаження кожного лічильника 

з інтегральним значенням витрати його добового. 

У АСКОЕ допустимо поповнювати БД даними обліку, отриманими з 

переносних комп’ютерів, а також заносити відомості вручну. Інформація, 

записана в базу, не може бути змінена і використовується безпосередньо для 

торгівлі. Традиційні вимоги для сервера бази даних – наявність ОЗУ 2х4 Гбайт і 

двох процесорів з тактовою частотою не менш 3 ГГц. 

Web-сервер забезпечує санкціонований доступ через Інтернет до СУБД 

Oracle з боку безлічі зареєстрованих учасників оптового ринку (виробників і 

постачальників), виконуючи одночасно функції реєстрації та захисту. Web-

сервер і сервер збору даних працюють із сервером бази даних як клієнти. 

У Литві органи стандартизації та метрології не вимагають атестації всієї 

системи комерційного обліку електроенергії, досить атестації вимірювального 

каналу, який закінчується на електронному лічильнику. І це розумно, тому що 

всі дані обліку на будь-якому рівні АСКОЕ, починаючи з лічильника, доступні у 

своїй ретроспективі по цифрових каналах зв’язку і проходять цілковиту 

верифікацію на досить тривалому інтервалі часу. Дані обліку, взяті з БД АСКОЕ 

для торгівельних розрахунків, перетворюються на комерційні тільки за актом, 

підписаним відповідними торговими сторонами. 

 

Німеччина 

Німецький ринок електроенергії характеризується великою 

різноманітністю. 

Близько 900 операторів розподілу (DSO), 950 постачальників, понад 650 

сторін, відповідальних за балансування (BRPs), та близько 1350 груп 

балансування беруть активну участь у німецькому ринку електроенергії. 

Процеси обміну даними регулюються Настановами, які не мають 

примусового характеру. 



Розділ 1. Загальні питання організації комерційного обліку на ринках електричної енергії 

31 

 

Настанови з обміну даними та забезпечення балансу енергії (далі – 

«DuM») введені в дію у 2005 році і не містять зведення обов’язкових правил, а 

тільки збірку рекомендацій учасникам ринку, які можуть самостійно 

вирішувати питання включення цих рекомендації до типових двосторонніх 

угод. Проте настанови DuM надають учасникам ринку ту перевагу, що вони 

адаптуються до правових рамок і є наслідком консенсусу серед учасників ринку. 

Щодо використання мережі передачі даних, апаратного та програмного 

забезпечення або постачальників послуг, Німеччина використовує 

децентралізований підхід, за яким більшість процесів обміну здійснюється 

через електронну пошту, що надсилається одним учасником іншому. 

Комунікаційні процеси є однією зі слабких ланок ринкової структури, що 

становить серйозну перешкоду для ефективного функціонування ринку. 

Для поліпшення процесів інформаційного обміну між учасниками ринку 

низка виробників програмного забезпечення, постачальників комунікаційних 

послуг, консультаційних фірм та споживачів утворили так звану ініціативу 

EDNA (Норми й автоматизація обміну даних в енергетиці), яка на сьогодні 

представляє близько 60 компаній та стала однією з провідних сил у 

впровадженні існуючих стандартів управління даними в енергетиці. Крім того 

EDNA, також регламентує процедури автоматичного зчитування показань 

лічильників. 

Представляючи постачальників послуг у галузі інформаційних 

технологій, EDNA є платформою для впровадження інформаційних рішень, 

розроблених для вищезгаданих бізнес-процесів компаніями, членами цієї 

ініціативи. Продукти, що втілюють такі рішення, підтримують пропоновані 

EDNA спільні стандарти електронного обміну даними. Впроваджуючи ці 

продукти, покупці можуть скористатися випробувальними механізмами для 

перевірки сумісності нової прикладної програми з існуючими бізнес-

процесами. 

 

Австралія 

Оператор Австралійського ринку електроенергії (AEMO) – компанія 

NEMMCO – у процесі консультацій із зареєстрованими учасниками відповідно 

до процедур проведення консультацій, зазначених у правилах ринку, розробила 

та опублікувала правила розрахунків на ринку та переходу споживачів (так звані 

MSATS).  
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Ці правила розрахунків та передачі даних на ринку повинні виконуватися 

всіма зареєстрованими учасниками та постачальниками послуг із комерційного 

обліку. 

Компанія NEMMCO встановила та експлуатує концентратор електронного 

зв’язку B2B (B2B e-Hub), який повинні використовувати всі постачальники, 

кваліфіковані споживачі та постачальники послуг системи розподільних мереж. 

Ця система використовується для всього інформаційного обміну на ринку 

електроенергії, у т.ч. подання заявок, надання інформації комерційного обліку, 

розрахунків тощо. 

У частині процесу реєстрації на Австралійському ринку електроенергії 

кожний учасник отримує право на три приєднання до систем AEMO. Учасник 

відповідає за організацію свого технічного, програмного забезпечення та 

комунікаційної інфраструктури, потрібної для приєднання до AEMO. 

Щоб мати можливість надсилати дані до AEMO й одержувати дані від 

AEMO, від кожного учасника вимагається фізичне приєднання до NEMNet. 

Після встановлення цілісності фізичного каналу AEMO вможливлює логічний 

доступ до відповідних ресурсів. Усі приєднання до NEMNet керуються 

порядком та процедурами доступу до систем управління ринком. 

 

 

Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи 

 

1. Дайте визначення АСКОЕ та поясніть його. 

2. Для чого запроваджується АСКОЕ на ринку електричної енергії. 

3. Які вимоги висуває європейське законодавство щодо запровадження 

АСКОЕ? 

4. Наведіть приклади запровадження АСКОЕ у провідних європейських 

країнах? 

5. Назвіть та охарктеризуйте основні елементи АСКОЕ. 

6. Що таке «багаторівнева» АСКОЕ? 

7. Які основні принципи покладено в розроблення Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії? 
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РОЗДІЛ 2 

ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ КОМЕРЦІЙНОГО 

ОБЛІКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 

 

 

2.1 Організація обміну даними комерційного обліку 

на ринку електричної енергії: досвід Данії 

 

Про створення DataHub та деякі термінологічні визначення 

На ринку електроенергії Данії відповідальність за забезпечення 

ефективного обміну інформацією між учасниками несе компанія Energinet.dk. 

Ця державна компанія є ключовим гравцем на ринку електроенергії Данії, 

забезпечує передавання електроенергії магістральними мережами і здійснює 

функції Системного оператора. Energinet.dk підтримує скоординоване 

використання і розвиток електронного обміну даними (EDI) в данському 

секторі скандинавського ринку електричної енергії з метою спрощення й 

оптимізації бізнес-процесів у галузі. Також Energinet.dk бере участь в роботі 

міжнародних організацій, таких, як Nordic Ediel Group, ebIX і ENTSO-E, метою 

яких є підтримка скоординованого електронного обміну даними в рамках 

створення єдиного європейського ринку електричної енергії. 

На підставі закону про електропостачання та відповідних регламентів для 

врегулювання питань інформаційної взаємодії Energinet.dk розробило низку 

ринкових правил. Згідно з ними всі гравці ринку повинні взаємодіяти 

відповідно до своїх ролей. 

У квітні 2009 року міністр енергетики та навколишнього середовища 

Данії Конні Хедегаард звернувся до компанії Energinet.dk з ініціативою щодо 

спрощення процедур обміну даними між гравцями на данському ринку 

електроенергії шляхом створення ринкового репозиторію DataHub. 

Створення DataHub є частиною процесу лібералізації данського ринку 

електроенергії для підвищення конкуренції на ринку на користь споживачам. 

Сьогодні гравці спілкуються один з одним безпосередньо, але з 2013 року вони 

повинні спілкуватися тільки через DataHub. Це дозволить споживачам 

електроенергії спростити процедуру зміни постачальника і отримати доступ до 

власних даних споживання. 
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Для забезпечення регламентації процесів, які будуть відбуватися у зв’язку 

із запровадженням DataHub, розроблено низку первісних документів, остаточне 

затвердження яких відбудеться після встановлення єдиних правил його 

функціонування. Введення в експлуатацію DataHub планується здійснити до 1 

жовтня 2012 року. 

Для кращого розуміння процесів інформаційного обміну на ринку через 

DataHub нижче наведено пояснення використаних термінів. 

DataHub – IT-платформа, яка належить компанії Energinet.dk і керується 

нею. DataHub забезпечує обмін даними комерційного обліку, основними 

даними учасників, а також виконує транзакції і зв’язок між усіма гравцями на 

данському ринку електроенергії. 

Постачальник електроенергії (постачальник) (electricity supplier – 

supplier) – роздрібний постачальник, який: 

 уклав стандартний договір з Energinet.dk про введення як 

постачальника електроенергії до DataHub; 

 продає електроенергію кінцевим споживачам та є стороною, 

відповідальною за баланс в точках обліку. 

Із практичних та історичних причин термін «постачальник 

електроенергії» також використовується для сторін, які купують 

електроенергію у виробника. 

Мережі компанії (grid area) – фізично взаємопов’язані електромережі, 

які належать одній мережевій компанії, відділені від суміжних електромереж, з 

вимірюванням 15/60-хвилинних даних перетоків електричної енергії. 

Мережева компанія (grid company) – підприємство, яке отримало 

ліцензію на діяльність з передавання або розподілення відповідно до правових 

актів з постачання електроенергії та відповідає за облік електроенергії. 

Мережеві та передавальні компанії є власниками мереж, які відповідно до 

данського закону про постачання електроенергії мають ліцензії для 

обслуговування мереж або на діяльність з передавання. У цьому документі 

позначення «мережева компанія» застосовується для обох типів компаній. 

Власники мереж без ліцензії, таким чином, не вважаються мережевим 

компаніями. Це стосується і власників відгалужень від шин генерації, а також 

виробників електроенергії і споживачів, які володіють внутрішніми мережами. 

Всі власники мереж без ліцензії повинні бути у веденні мережевої компанії, у 

межах чиєї мережі вони перебувають. 
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GSRN-номер – глобальний номер для з’єднання, який являє собою 

унікальний 18-значний ідентифікаційний код точки вимірювання. 

Врегулювання з використанням погодинних даних вимірювань (hourly 

settlement) – застосовується для всіх точок вимірювання, з яких мережева 

компанія щоденно зчитує, перевіряє і розподіляє 15/60-хвилинні дані, що 

використовується для розрахунків. 

Врегулювання з використанням профілю навантаження (load-profile 

settlement) – застосовується для всіх точок вимірювання споживання, для яких 

не проводиться врегулювання з використанням погодинних даних вимірювань 

(див. відповідне визначення). До розрахунку профілю навантаження входять, 

наприклад, точки вимірювання із зчитуванням щорічно і точки вимірювання, з 

яких погодинні значення мережевою компанією дистанційно зчитуються на 

щотижневій основі та не використовуються для балансових розрахунків. 

Призначення/скасування (move-in/move-out) – зміна клієнта для точки 

споживання. 

Фіксування/повторне фіксування даних (fixing/refixing) – надання 

розрахункової форми даних для фіксації або повторної фіксації даних. 

Розрахункова форма може бути у вигляді файлів часових серій (можливо, в 

агрегованому вигляді). 

Точка вимірювання (metering point) – фізична або умовна (віртуальна) 

точка мережі, в якій електрична енергія вимірюється та розраховується за 

показаннями лічильника або оцінюється. Ця точка класифікується як точка 

споживання, вироблення чи обміну. Точка вимірювання – це найменша 

одиниця на ринку електроенергії, пов’язана із розрахунками електричної енергії 

для кінцевого споживача, виробника, постачальника електроенергії, сторони, 

відповідальної за баланс (BRP) або мережевої компанії. 

Точка обліку (accounting point) – точка, у якій визначається обсяг 

купівлі/продажу електричної енергії та відбувається перехід власності на 

електричну енергію. Це може бути фізична або віртуальна точка, місце 

знаходження якої узгоджено сторонами. 

Точка обміну (point of exchange) – фізична точка мережі, яка визначає 

межу між двома сусідніми мережевими компаніями. Точки обміну мають 

визначатися лише для точок вимірювання електричної енергії з 15/60-

хвилинним інтервалом вимірювань. 
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15/60-хвилинні дані вимірювань (15/60-metering) – дистанційно зчитані 

дані вимірювань з інтервалом 15 або 60 хвилин, що використовуються для 

розрахунків. У Західній Данії виробництво/обмін електричної енергії 

вимірюється з 15-хвилинним інтервалом, тоді як витрати на споживання 

вимірюються з 60-хвилинним інтервалом. У Східній Данії обсяги вироблення, 

обміну та споживання вимірюються з 60-хвилинним інтервалом (за винятком 

виробництва електроенергії нових морських вітрових парків). 

Процеси отримання та обміну даними вимірювань електроенергії з 

DataHub регулюються тимчасовим документом Settlement metering, згідно з 

яким інформаційний обмін через DataHub здійснюється таким чином: 

1. Мережева компанія посилає до DataHub виміряні дані виробництва та 

споживання електроенергії. 

2. DataHub здійснює перевірку помилок в даних, обчислює всі похідні 

величини, такі, як агреговані дані, споживання за періодами тощо. 

3. DataHub посилає виміряні дані у точці вимірювань і похідні значення 

величин до законних одержувачів даних. 

Мережева компанія виконує обов’язки колектора (збирача) даних та 

адміністратора точок вимірювання. Вона виступає як колектор даних 

вимірювань для всіх точок вимірювання, які прямо або опосередковано 

належать постачальникові електроенергії/BRP (сторона, відповідальна за 

баланс), мережевій компанії і/або Energinet.dk. 

Мережева компанія зобов’язана: 

 дистанційно зчитати результати вимірювань; 

 перевірити, що дані вимірювань правильні; 

 надіслати дані щодо точок вимірювання на DataHub; 

 гарантувати конфіденційність даних вимірювань. 

Мережева компанія також відповідає за основні (нормативно-довідкові) 

дані щодо точок вимірювання, для яких вона виступає як колектор даних. 

Мережеві компанії повинні надсилати до DataHub основні дані, передбачені 

законодавством і правилами Energinet.dk, що зобов’язує їх: 

 збирати всі основні дані щодо технологічного приєднання нових 

об’єктів; 

 проводити оновлення основних даних у разі зміни, наприклад у 

зв’язку з реконструкцією об’єктів; 

 надавати звіт щодо виведення об’єктів з експлуатації. 
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Мережева компанія відповідає за збір документів, потрібних для 

перевірки правильності наданих основних даних. Також мережеві компанії є 

законними одержувачами даних вимірювань для спільних із суміжними 

мережевими компаніями точок вимірювання, для яких ці компанії є 

колекторами даних. 

Energinet.dk виконує такі завдання: 

 отримує від мережевої компанії дані вимірювань з точок вимірювання 

(як виміряних даних для розрахунків, так і технологічних даних щодо точок 

вимірювання); 

 проводить розрахунок усіх агрегованих та інших похідних даних; 

 надсилає дані засобами електронного обміну постачальникам 

електроенергії, BRP-сторонам та мережевим компаніям, як законним 

одержувачам (а також будь-яким іншим сторонам, які мають право на їх 

отримання); 

 забезпечує доступ до даних на своєму веб-порталі для всіх законних 

одержувачів, у тому числі споживачів і тих, кого споживачі уповноважили 

одержувати такі дані; 

 здійснює забезпечення конфіденційності даних. 

Для виконання зазначених вище завдань Energinet.dk використовує 

DataHub. 

Energinet.dk використовує агреговані значення для виконання своїх 

зобов’язань, а саме: 

 розрахунок вартості послуг мережевих компаній; 

 урегулювання небалансів BRP-сторін; 

 урегулювання відносин з постачальниками електроенергії; 

 урегулювання субсидіювання виробників електроенергії. 

Постачальники електроенергії і BRP-сторони є законними одержувачами 

даних щодо споживання і генерації. Законні одержувачі мають право 

ознайомлення з даними на DataHub (див. табл. 2.1 і табл. 2.2). 

Інші вимоги: 

 усі сторони повинні гарантувати конфіденційність виміряних даних; 

 сторона може призначити іншу сторону виступати законним 

одержувачем від її імені (наприклад, постачальник електроенергії може 

погодитися з Energinet.dk, що всі дані його часової серії замість нього повинен 

отримувати BRP). 
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Таблиця 2.1 – Одержувачі облікових даних щодо споживання 

Дані Одержувач 

Виміряні дані в точці вимірювання: 

загальне споживання, споживання по періодах, 

профілі навантаження, щорічне споживання 

Постачальник електроенергії 

Сума по постачальнику електроенергії: 

загальне споживання, профілі навантаження, 

розподілене споживання 

Постачальник електроенергії та BRP 

Сума по постачальнику електроенергії: 

споживання по періодах 

Постачальник електроенергії 

Сума по BRP: 

загальне споживання, профілі навантаження, 

розподілене споживання 

BRP 

Сума по мережі: 

загальне споживання, розподілене споживання 

Постачальник електроенергії та BRP 

 

Таблиця 2.2 – Одержувачі даних вимірювань з генерації 

Дані Одержувач 

Виміряні дані в точці вимірювань: виробництво Постачальник електроенергії 

Сума по постачальнику електроенергії: 

виробництво 

Постачальник електроенергії та BRP 

Сума по BRP: виробництво BRP 

 

Споживачі є законними одержувачами облікових даних для власних 

точок вимірювань. Ці дані не надсилаються їм в електронному вигляді, але 

споживач може побачити їх на веб-порталі DataHub і може вимагати, щоб вони 

були надіслані в табличному вигляді. 

Органи державної влади та інші зацікавлені сторони можуть отримати 

доступ до облікових даних відповідно до вимог законодавства. 

 

Щодо процедур надіслання даних на DataHub 

Якщо погодинні виміряні значення обсягів електроенергії 

використовуються постачальником електроенергії для розрахунків зі 

споживачами, ці значення мають бути надіслані постачальником електроенергії 

через DataHub, таким чином роблячи їх доступними також і для споживачів. 

Якщо мережева компанія розмістила годинні значення на власному сайті, вони 

мають бути надіслані і до DataHub. 

Надіслання погодинних даних до DataHub за всіх обставин має 

здійснюватися за таких умов: 
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 погодинні значення мають бути надіслані не пізніше, ніж за один 

тиждень після їх зчитування; 

 відсутність деяких даних у часових серіях є прийнятним, не існує 

жодних вимог для оцінки відсутніх часових значень; 

 розраховані обсяги для комерційного обліку (наприклад, щомісячні) 

мають відповідати різниці між показаннями лічильника на початок і кінець 

місяця (тому відсутність погодинних значень не впливає на розрахунок обсягів 

обліку). 

 

Обмін даними комерційного обліку на перетинах між суміжними 

компаніями 

Суміжні мережеві компанії мають укладати угоди, в яких уточнюється, 

яка зі сторін несе відповідальність за виконання вимірювань на межі у кожній 

точці вимірювання на суміжному перетині. 

Мережева компанія посилає 15/60-хвилинні значення даних для кожної 

точки вимірювань на суміжному перетині до DataHub. Для часових серій даних 

вимірювань з лічильників у точках на перетині мають бути надані дані 

«прийому» та «віддачі» електроенергії в мережу, всі дані мають знак «+». 

Точки вимірювань на перетині мереж обміну суміжних компаній за 

необхідності можна розділити на дві віртуальні точки вимірювання («до» та 

«від» мережі). 

DataHub обчислює загальну кількість обміну електроенергії для кожної 

окремої суміжної мережі. Для визначення напряму обміну електроенергією між 

двома мережевими регіонами застосовується таке правило: 

 дані «прийом» завжди вказують на імпорт електроенергії в мережу; 

 дані «віддача» завжди вказують на експорт електроенергії з мережі. 

При вимірюванні на перетині між локальними електричними мережами 

для всіх ліній мають бути виміряні 15/60-хвилинні дані імпорту та експорту 

електроенергії. Виняток може бути у разі коли: 

 обмін відбувається між двома точками мережі, що належать одному 

регіону з напругою 50/60 кВ; 

 обидві суміжні мережеві компанії гарантують, що величина обміну у 

фінансовому вираженні невелика. 



Розділ 2. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії: європейський досвід 

40 

 

Відомі й інші характерні приклади взаємного обміну електроенергією: 

 для деяких ділянок мережі мережевої компанії може бути зручніше 

працювати лише з постійним живленням від мережі суміжної компанії; 

 генерувальний об’єкт (наприклад, вітрова електростанція) 

розташований у географічному районі мережі однієї компанії, але 

безпосередньо на кордоні з мережею іншої мережевої компанії. Відбір 

електроенергії здійснюється через один фідер. Проте, лінія перетинає кордон 

між мережевими компаніями і живиться електроенергією від мережі суміжних 

мережевих компаній. 

Є два варіанти вирішення зазначеної вище проблеми: 

 обсяг обміну електроенергії на перетині обчислюється як 

транскордонний обмін. Електроенергія генерувальних об’єктів, звичайно, має 

бути виміряна. При цьому можливі випадки, коли обидві величини (потужність 

станції і обсяги електроенергії) реєструються за допомогою того самого 

лічильника; 

 електроенергія генерувального об’єкта та на всіх лініях обчислюється 

суміжною мережевою компанією, і тому в актах не зазначені транскордонні 

перетоки в мережі. 

 

Деякі аспекти структури та діяльності мережевих компаній 

Мережева компанія зазвичай несе відповідальність за одну власну 

мережу, але зона відповідальності компанії може мати кілька географічно 

розділених мереж. 

Такі мережі (у разі коли фізично взаємопов’язані електромережі, відділені 

від суміжних електричних мереж з вимірюванням 15/60-хвилинних даних, що 

належать тій самій компанії) можна розділити на такі складові: 

 локальні ділянки мережі (мережі 0,4 – 33 кВ і, можливо, мережі 50/60 

кВ); 

 регіональні мережі (мережі 50/60 кВ); 

 передавальні (магістральні) мережі (132/150/400 кВ); 

 спеціальні мережі, визначені відповідно до встановленого Energinet.dk 

порядку (для врегулювання технологічних питань). 
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Кількість частин мережі визначається Energinet.dk у співпраці з 

мережевою компанією на підставі встановлених вимог до процедур 

розрахунків. Якщо мережева компанія складається з декількох мереж, 

Energinet.dk обчислює споживання електроенергії окремо кожною мережею. 

 

Відповідальність за облік 

Щодо відповідальності мережевої компанії за проведення обліку 

застосовуються такі загальні правила: 

 мережеві компанії несуть відповідальність за розрахунковий і 

технічний облік, який проводиться для цілей моніторингу та аналізу діяльності 

(описано докладніше в документах Energinet.dk щодо технічного регулювання); 

 мережеві компанії несуть відповідальність за забезпечення 

правильного виконання обліку, тому розрахункові лічильники мають бути у 

власності компанії, яка відповідає за їх підтримання в належному стані; 

 мережева компанія завжди повинна мати доступ до всіх точок 

вимірювання, для яких вона виступає як збирач (колектор) даних; 

 кожна точка вимірювання має тільки одного колектора даних. Для 

облікових точок між двома мережами відповідальність за виконання 

вимірювань має бути однозначно узгоджена для кожної окремої точки 

вимірювання між цими мережевими компаніями. 

Для обліку електроенергії у виробників електроенергії мережева компанія 

може також нести відповідальність за виконання вимірювань у внутрішній 

мережі, яка їй не належить. Це стосується, наприклад, розрахунку відпуску чи 

обліку споживання у внутрішніх мережах об’єктів генерації, які не належать до 

об’єктів «власного споживання». У цих випадках власник генерувального 

об’єкта зобов’язаний надати мережевій компанії інформацію про структуру 

власної мережі та пропозиції щодо розміщення точок вимірювання. Якщо буде 

необхідне проведення зміни системи обліку через введення нових правил або 

власник генерувального об’єкта захоче змінити процедуру розрахунків, він має 

сплатити всі пов’язані з цим витрати. 
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Адміністратор точки вимірювання 

Допускається, що відповідальність за проведення вимірювань, яка 

пов’язана з практичним виконанням заходів для вимірювання, може бути 

делегована адміністраторам точок, але фінансова та юридична відповідальність 

за вимірювання делегована бути не може. 

Мережеві компанії можуть доручати виконання завдань з вимірювання 

адміністратору точки вимірювання (крім фінансової і юридичної 

відповідальності) і мають гарантувати, що всі практичні завдання щодо 

вимірювання належним чином виконуються адміністратором точки 

вимірювання. 

Адміністратор точки вимірювання, у свою чергу, має гарантувати 

конфіденційність порядку оброблення облікових даних. 

Для забезпечення завдань вимірювання мережева компанія має укласти 

письмові угоди з адміністратором точок вимірювання, які у разі виникнення 

сумнівів можуть довести факт дотримання договірних умов. 

 

Обмін даними вимірювання 

Якщо мережевою компанією, яка посилає до DataHub облікові дані, 

прострочено термін їх надання, DataHub надсилає їй нагадування. На практиці 

нагадування має вигляд загальної добової заявки для кожної мережевої 

компанії щодо погодинних даних або профілю навантаження для 

розрахункових точок обліку, для яких немає виміряних даних. 

Заявка не відображає того, що одне або кілька нагадувань, які стосуються 

точки вимірювання, вже було надіслано. Нагадування, таким чином, 

надсилаються щодня, поки облікові дані не будуть отримані. 

Якщо 15/60-хвилинні дані не отримані, перше нагадування буде 

надіслано відразу після 10.00 на третій робочий день після розрахункового. 

Щодо заявки про надання профілю споживання, то перше нагадування буде 

надіслано о 10.00 першого робочого дня після закінчення п’яти тижнів з дати 

номінального зчитування лічильника. Нагадування щодо періодичного 

зчитування не відправляються, якщо дані неперіодичного зчитування доступні 

для заміни даних періодичного зчитування. 
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Факт надіслання нагадування відображається на веб-порталі DataHub так, 

щоб постачальник електроенергії міг побачити, що нагадування було надіслано 

від зацікавленої мережевої компанії. Постачальник електроенергії може 

зв’язатися з Energient.dk, якщо він вважає, що облікових даних недостатньо, і 

Energinet.dk (DataHub) надішле нагадування через веб-портал DataHub. 

Надіслання до DataHub нагадувань припиняється в разі виникнення 

проблем або помилок, пов’язаних з отриманням облікових даних від мережевої 

компанії. Якщо будь-які проблеми або помилки в DataHub фіксуються на більш 

пізній стадії, невиправдані нагадування будуть видалені зі статистики роботи 

компанії. 

Постачальники і BRP мають зв’язатися з Energinet.dk, якщо термін 

надіслання даних для розрахунків прострочено. 

 

Повідомлення про помилки 

Повідомлення про помилки готуються тільки для облікових 15/60-

хвилинних даних і мають містити такі самі дані, як і «стандартний звіт про 

помилки», а саме: 

 ідентифікатор облікових даних; 

 час надіслання звіту про помилку; 

 час початку та кінця періодів, дані щодо яких коригуються; 

 початковий обсяг енергії; 

 новий обсяг енергії; 

 різниця. 

Час початку та кінця періодів має бути одного місяця. Якщо корекція 

охоплює період в декілька місяців, однакова форма має бути заповнена для 

кожного з цих місяців. 

Початковий обсяг енергії завжди має визначатися фіксованими 

значеннями, поки не сталося повторного фіксування. Після повторного 

фіксування завжди мають використовуватися повторно зафіксовані дані. 
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Ситуації, коли фіксування відкладається 

У певних ситуаціях Energinet.dk залишає за собою право відкласти 

поточне фіксування даних і, отже, проведення розрахунків за певний 

розрахунковий день. 

Ситуації, які можуть спричинити відкладення фіксування даних: 

 технічні чи інші проблеми Energinet.dk, які роблять неможливим 

виконання необхідних обчислень в момент, коли відбувається звичайне 

фіксування, тобто о 10.00 на п’ятий робочий день після розрахункового; 

 технічні порушення або інші проблеми в одній або декількох 

мережевих компаніях, внаслідок чого облікові дані з усіх точок вимірювання в 

одному або декількох районах мереж не надаються до Energinet.dk; 

 нема даних (як правило, виміряних для обміну), внаслідок чого 

виникають істотні помилки в розрахунку залишкового споживання для однієї 

або декількох компаній. 

Energinet.dk спрямовує зусилля на скорочення часу простою у зв’язку з 

помилками діючого устаткування або програмного забезпечення. Для цього 

Energinet.dk здійснює модернізацію обладнання та програмного забезпечення з 

метою скорочення наскільки це можливо часу відключення. 

Для мережевих компаній дуже невигідно, якщо зафіксовані дані для 

певного дня роботи призводять до чималого спотворення профілю споживання. 

Energinet.dk відкладає фіксування, якщо споживання однієї або декількох 

мережевих компаній істотно спотворене (наприклад, неправильний знак 

споживання або споживання було нульовим протягом декількох годин або весь 

24-годинний період). Брак кількох часових серій споживання для кінцевого 

споживача на погодинній основі для певної частини мережі, як правило, не 

призводить до спотворення профілю споживання великою мірою, але розподіл 

енергії споживання може стати ненормальним. 

Брак часових серій обміну може призвести до різкого спотворення 

споживання. 

 

Інформація про перенесення фіксування 

Якщо фіксування відкладається, інформацію про це можна отримати на 

сайті  Energinet.dk  не  пізніше, як у  момент,  коли  воно має відбутися. Якщо  



Розділ 2. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії: європейський досвід 

45 

 

мережева компанія натрапила на зазначені вище проблеми або планує змінити 

чи оновити обладнання і програмне забезпечення, що може призвести до 

простою на більш пізньому етапі, треба якомога швидше проінформувати про 

це Energinet.dk. 

Це, у свою чергу, дасть змогу Energinet.dk завжди надавати інформацію 

про поточні щоденні або очікувані затримки на більш пізньому етапі. 

Отже, впорядкування стосунків суб’єктів ринку при обміні даними через 

використання єдиного сховища даних надає їм очевидні вигоди в можливості 

оперативного доступу до даних сусідів, а також для їх оперативного 

погодження та застосування. 

 

2.2 Організація комерційного обліку на ринку електроенергії: 

досвід Великобританії 

 

У структурі енергетичних ринків важко переоцінити важливість 

комерційного обліку у процесах визначення обсягів купівлі-продажу 

електроенергії. 

У зв’язку з переходом ринку електроенергії України на нову модель 

ринку двосторонніх договорів та балансування актуальності набуває питання 

можливості використання діючих засобів і систем комерційного обліку та їх 

адаптування до функціонування на цьому ринку. З огляду на зазначене 

доцільно звернутись до досвіду організації комерційного обліку електроенергії 

на розвинутих ринках. У цій статті, зокрема, подано деякі аспекти організації 

комерційного обліку електроенергії у Великобританії. 

Для підготовки статті використані матеріали чинних нормативних 

документів, зокрема Кодексу балансування та розрахунків (Balancing and 

Settlement Code – BSC). 

У Великобританії створення структури комерційного обліку 

електроенергії та обміну даними комерційного обліку було розпочато в 1996 

році. Спочатку це завдання не було пов’язане з реформуванням ринку, тобто 

переходом від моделі пулу до моделі двосторонніх договорів, але структура, 

яку тоді було створено, і сьогодні обслуговує ринок двосторонніх договорів та 

балансування (РДДБ). 
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Документом, який регулює питання організації комерційного обліку, є 

схвалений регулятивним органом OFGEM Кодекс балансування й розрахунків 

(BSC), дотримання якого забезпечує фірма ELEXON, що є дочірньою 

компанією оператора системи магістральних мереж National Grid. 

Роль ELEXON полягає в адмініструванні механізмів балансування і 

розрахунків на ринку електроенергії Великобританії. Фірма ELEXON купує, 

експлуатує та керує системами забезпечення балансування та розрахунків за 

електроенергію, надаючи послуги постачальникам, виробникам і трейдерам 

електроенергії, а також іншим причетним організаціям. 

Договори між виробниками електроенергії та постачальниками, які 

продають її споживачам, укладаються на кожні півгодини. Будь-яка різниця 

між обсягом електроенергії, на який укладено договір, та фактичним обсягом 

електроенергії, виробленої чи проданої постачальниками, повинна купуватися 

чи продаватися через системи, якими керує фірма ELEXON. Вона також 

здійснює врегулювання боргів і кредитів на кожен день. 

Вимоги зі встановлення, перевірки, контролю та обслуговування 

обладнання комерційного обліку активної та реактивної електроенергії; а також 

роль агенції з видачі технічних гарантій щодо функціонування цього 

обладнання визначено розділом L Кодексу BSC. 

Кількість активної та реактивної електроенергії, що передається 

(експортується) або приймається (імпортується) будь-якою зі сторін, у точках 

приєднання має вимірюватися та фіксуватися обладнанням комерційного 

обліку, яке відповідає вимогам розділу L BSC. Утім, Кодексом не висувається 

жодних вимог щодо вимірювального обладнання, що пов’язане з будь-якими 

поставками електроенергії, які не обліковуються. 

Діюче вимірювальне обладнання, що встановлене для вимірювання 

передачі/прийому електроенергії на окремій ділянці, складає Систему 

Комерційного Обліку (СКО). Зобов’язання щодо реєстрації системи 

комерційного обліку виконуються Агенцією Оператора Системи Комерційного 

Обліку (АОСКО). Основними функціями АОСКО є встановлення, 

обслуговування, тестування та усунення перебоїв у роботі вимірювального 

обладнання (у т.ч. засобів зв’язку). Реєстратори СКО зобов’язані завжди мати 

окремого АОСКО для кожної з їхніх систем комерційного обліку та повинні 

гарантувати, що дії АОСКО відповідають вимогам BSC. 
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Кожен Реєстратор СКО повинен гарантувати, що обладнання 

встановлюється, обслуговується та контролюється відповідно до вимог розділу 

L і наявних Правил установки та експлуатації, чинних для вимірювального 

обладнання, яке пройшло первинну реєстрацію для потреб розрахунків. 

Треба зазначити, що передавання СКО від одного реєстру систем до 

іншого не потребує нової реєстрації і нового встановлення обладнання 

комерційного обліку. Тим не менш, коли відбуваються будь-які фізичні зміни в 

обладнанні обліку, чинними Правилами установки та експлуатації вважаються 

ті, що діяли на момент зміни. 

Системи обліку електроенергії у Великобританії класифікуються за двома 

рівнями (рис. 2.1): CVA – Central Volume Allocation (Центральний розподіл 

обсягів) та SVA – Supplier Volume Allocation (Розподіл обсягів постачальника). 

 

 
Рис. 2.1 – Структура системи обліку електроенергії у Великобританії 

 

Так звані інтервальні системи обліку та неінтервальні системи 

комерційного обліку, які вимірюють обсяги перетікань електроенергії до 

Системи магістральних мереж та від неї, реєструються в Центральній 

системі реєстрації лічильників (CMRS – Central Meter Registration Service). У 

CMRS також реєструються деякі системи обліку, які вимірюють потоки на 

окремих об’єктах, приєднаних до системи розподільних мереж. 
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Усі інші системи обліку, передусім на приєднаннях до системи 

розподільних мереж, реєструються в Системі реєстрації лічильників 

постачальника (SMRS – Supplier Meter Registration Service). 

Слід зазначити, що залежно від умов встановлюються різні типи 

вимірювального обладнання. Півгодинне вимірювальне обладнання 

встановлюється для систем комерційного обліку CVA, систем обліку SVA на 

100 кВт СКО та тих, що встановлюються на електростанціях третіх сторін (крім 

малопотужних). Для інших систем обліку SVA можна обирати та 

встановлювати півгодинне чи непівгодинне обладнання. Щодо нових систем 

комерційного обліку CVA, то перед їх реєстрацією проводяться перевірки, які 

підтверджують їх працездатність. 

Для нових систем комерційного обліку SVA сторона, що їх реєструє, має 

докласти зусиль для забезпечення гарантії того, що обладнання обліку 

встановлене і перебуває у працездатному стані до завершення реєстрації СКО. 

У випадку, якщо реєстратор нової SVA півгодинної облікової системи не зможе 

цього гарантувати, до нього застосовуються штрафні санкції. 

Для можливості перевірки того, що обладнання обліку відповідає 

вимогам точності і працездатності та, за необхідності, надання таких 

відомостей Агенту Централізованого Збору Даних (Central Data Collection Agen 

– CDCA) або операторові збору даних, кожен регістратор системи обліку 

створює та зберігає детальний технічний опис складових системи обліку. 

Регістратори СКО також повинні збирати дані і забезпечувати певною 

інформацією про облікове обладнання Аудитора BSC та CDCA. Реєстратори 

СКО зобов’язані надавати Аудитору BCS повний доступ до вимірювального 

обладнання, інформації та даних, що стосуються цього обладнання. 

Для обладнання обліку існують вимоги до рівнів точності, визначені 

Правилами установки та експлуатації. Обов’язок реєстратора СКО – стежити за 

дотриманням відповідності обладнання цим рівням. У випадку, якщо 

трансформатори струму та напруги не належать регістратору, він має 

заручитися допомогою власника обладнання для забезпечення дотримання цих 

вимог щодо рівнів точності. 
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Якщо з фінансових або інших причин деякі або всі вимоги не можуть 

бути дотримані, реєстратор може звернутися до Експертної Ради щодо 

звільнення від певних обов’язків. Рада може за власною ініціативою (після 

обговорення зі сторонами) надати таке звільнення від Правил установки та 

експлуатації. Для підтвердження точності вимірювального обладнання 

проводиться тестування. Періодичність тестування визначається у Правилах 

установки та експлуатації (або у статуті). Крім того, після демонтажу 

пошкодженого або неточного обладнання реєстратор має терміново 

протестувати нове обладнання відразу після його установки. 

Реєстратор має завчасно попереджувати ELEXON (або CDCA) про дату, 

час, місцезнаходження та тип тестування обладнання CVA. Також Експертна 

Рада може зобов’язати попереджувати ELEXON про тестування визначеного 

SVA обладнання. ELEXON має право відвідати будь-яке тестування, про яке 

його завчасно попередили. 

Якщо реєстратор СКО, інша зі сторін або CDCA вважають вимірювальне 

обладнання таким, що не відповідає нормам точності, або невірно фіксує дані, 

вони повинні повідомити про це ELEXON. 

Якщо ELEXON має підстави вважати, що вимірювальне обладнання не 

відповідає нормам точності або невірно фіксує дані, він може вимагати, щоб 

реєстратор перевірив та опротестував точність обладнання в присутності 

представника ELEXON. Також ELEXON може провести інспекцію та, у разі 

потреби – тестування обладнання за допомогою будь-якої особи, що має 

відповідну кваліфікацію для роботи з вимірювальним обладнанням. 

Реєстратор повинен гарантувати, що обладнання опломбоване та 

відповідає вимогам безпеки щодо стороннього доступу. Якщо обладнання було 

пошкоджене або в ньому знайдені дефекти, реєстратор терміново проводить 

його ремонт. 

Тестування обладнання також проводиться для вирішення комерційних 

спорів. У цьому разі проводиться перевірка обладнання в його 

функціональному вигляді та, за вимогою ELEXON, в присутності представника 

ELEXON або (для обладнання CVA) CDCA. Експертна Рада може дозволити 

спостереження за перевірками сторонам, які зацікавлені в предметі 

комерційного спору. 
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Реєстратор СКО є власником даних вимірювань. Він повинен забезпечити 

безкоштовний доступ до даних та авторизувати використання даних Експертній 

групі, будь-якому Експертному Комітету, ELEXON, кожній агенції BSC. 

Вищезгадані сторони можуть передавати дані вимірювань іншим особам лише 

тоді, коли BSC надасть повноваження цим особам мати доступ до даних або 

якщо BSC передбачено оприлюднення цих даних, або реєстратор надав 

експрес-дозвіл. Реєстратор також повинен надавати дані вимірювання будь-якій 

особі, у якої є дозвіл BSC на отримання цих даних. 

Реєстратор кожної СКО забезпечує доступ до вимірювального 

обладнання та надає право виконувати дії (у т.ч. тестування та зчитування 

даних вимірювального обладнання) кожній запрошеній стороні, Аудитору BSC, 

CDCA для виконання функцій, що передбачені для них BSC. 

Також реєстратор вживає всіх заходів щодо гарантування безпечного 

доступу до обладнання (обмеження чи заборони прав доступу тощо). 

За відповідність сторін вимогам BSC, Правил установки та експлуатації 

та процедур BSC щодо півгодинних систем обліку та визначення випадків 

невідповідності стежить Агенція з Технічних Гарантій (Агенція Технічного 

Контролю, Technical Assurance Agent – ТАА). Для цього Агенція інспектує 

місця розміщення вимірювального обладнання. 

CDCA та Агенція Реєстрації Даних Вимірювань Постачальника (Supplier 

Meter Registration Agent – SMRA) надають дані зареєстрованих півгодинних 

систем обліку та відповідних реєстраторів до ELEXON. Періодично ELEXON 

складає список систем обліку та відповідних реєстраторів, які підлягають 

інспекції. 

ELEXON надає ТАА перелік систем комерційного обліку, що мають бути 

проінспектовані протягом року. Перелік інспектованих систем складається за 

такими принципами: 

 до нього входять системи обліку, стосовно яких є підозра у 

недотриманні норм, та системи для повторної інспекції, де було зафіксоване 

недотримання норм і які були оголошеними приведеними у відповідність до 

правил; 

 він містить системи обліку, що зареєстровані відповідно у CMRS та 

SMRS; 

 він враховує результати попередніх інспекцій, вимоги положень 

Правил установки та експлуатації тощо. 
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ТАА заздалегідь попереджує реєстратора системи обліку, якого було 

обрано для перевірки. ТАА приймає рішення про невідповідність нормам 

системи обліку у разі, якщо вимоги BSC і відповідних Правил установки та 

експлуатації не дотримуються та параметри конфігурації обліку не 

відповідають наданому реєстратором технічного опису засобів вимірювань. У 

разі визнання ТАА системи обліку як такої, що не відповідає нормам, 

реєстратор може звернутися до Експертної Ради. 

У разі недотримання норм реєстратор повинен забезпечити ремонт 

системи обліку, після чого (якщо неполадки в системі були значні) ELEXON 

може вимагати відповідно до Правил установки та експлуатації провести тести 

та контрольні випробування. 

Після перевірки ТАА видає повідомлення про відповідність чи 

невідповідність системи, робить щомісячні рапорти ELEXON щодо всіх 

негативних інспекцій протягом місяця та передає рапорти (з коментарями 

ELEXON) до Ради по гарантіях. 

Таким чином, приклад Великобританії свідчить, що для забезпечення 

ефективної схеми організації функціонування комерційного обліку на ринку 

двосторонніх договорів необхідні чітка взаємодія та відповідальність усіх 

причетних сторін. 

 

2.3 Впровадження інтелектуальних систем вимірювань 

електроенергії: європейський досвід 

 

Вступ 

Завдяки поточним і майбутнім технологічним удосконаленням, а також 

повномасштабному впровадженню інтелектуальних мереж та приладів обліку 

стали визначальними відповідні моделі керування вимірювальними даними 

(meter data management – MDM) та їх подальше нормативне регулювання. 

Рада європейських органів регулювання енергетики (The Council of 

European Energy Regulators – CEER) розглядає впровадження інтелектуальних 

мереж та інтелектуальних лічильників не як самоціль, а скоріше як інструмент 

для виконання положень Третього Внутрішнього Пакета Енергетичного Ринку 

– створення досконало функціонуючого і конкурентного енергетичного ринку 

та виконання Європейським Союзом (ЄС) енергетичних і кліматичних завдань 

до 2020 року. 
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В рамках Третього Пакета були розроблені політичні та регулятивні 

заходи, що сприятимуть впровадженню інтелектуальних приладів обліку. 

Європейська комісія в квітні 2011 р. заслухала доповідь «Інтелектуальні 

мережі: від інновацій до розгортання», за результатами якої в березні 2012 р. 

були оприлюднені «Рекомендації з підготовки до впровадження 

інтелектуальних систем вимірювання». В робочій групі Європейської комісії з 

питань  впровадження  інтелектуальних  мереж  є  група  експертів (EG 3), яка 

розглядає шляхи розвитку моделі роздрібного ринку в рамках середовища 

інтелектуальної мережі. 

Використання інтелектуальних приладів обліку потребує передавання 

великих обсягів даних вимірювань для великої кількості зацікавлених сторін. 

Споживачі також повинні мати можливість доступу до інформації, яка 

допоможе раціонально керувати енерговикористанням. Облікові дані 

споживання енергії, отримані з інтелектуальних приладів обліку, також 

дозволять більш ефективно працювати і промисловому сектору. 

Проте ці зміни не пройдуть без проблем для споживачів, тому державами-

членами, а також органами регулювання енергетики мають забезпечуватися 

відповідний захист і підтримка споживачів безпосередньо на місцях 

впровадження. 

Звіт містить огляд та порівняльний аналіз стану впровадження систем 

керування даними з вимірювальних приладів в дев’яти країнах: Австрії, Бельгії, 

Данії, Німеччині, Італії, Норвегії, Іспанії, Нідерландів та Великобританії. 

У більшості країн відповідальність за здійснення обліку (монтаж, 

технічне обслуговування приладів обліку, керування даними тощо) 

покладаються лише на оператора розподільної системи (Distribution System 

Operator – DSO). У Великобританії та Німеччині відповідальність за 

вимірювання можуть також нести інші компанії, а саме – провайдери 

вимірювань та/або компанія –постачальник і/або DSO. 

Звіт ілюструє різноманітність підходів до керування даними з 

вимірювальних приладів. Існує безліч різних способів оброблення та керування 

даними. Найпоширенішим підходом є централізований доступ до даних і 

децентралізоване їх зберігання. За такою схемою працюють в Австрії, Бельгії, 

Іспанії (для обліку газу), Нідерландах та Великобританії. 



Розділ 2. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії: європейський досвід 

53 

 

Дві країни мають суто централізований підхід із централізованим 

доступом і зберіганням даних – це Данія (ринок електроенергії) і Норвегія. 

Італія наразі переходить від децентралізованого до централізованого підходу, і 

в цій категорії приєднається до Данії і Норвегії. 

Є один нестандартний випадок запровадження децентралізованого 

принципу керування даними обліку – це Німеччина, де налічується досить 

значна кількість зацікавлених сторін (біля 2000 на ринку електроенергії та 

понад 1500 на газовому ринку). 

Керування даними з вимірювальних приладів (MDM) є галузь, в якій 

відбувається багато регуляторних змін. У п’яти з дев’яти країн (Австрія, Данія, 

Італія, Норвегія та Великобританія) запроваджено нові правила регулювання 

моделі MDM. Багато хто з країн-учасниць зробили вибір на користь MDM-

моделі, в якій закладені найсучасніші можливості, що обумовлені 

впровадженням інтелектуального обліку. Обґрунтуванням щодо застосування 

централізованого керування даними вимірювальних приладів із використанням 

інтелектуальних лічильників є збільшення кількості інформації, якою необхідно 

обмінюватись. 

У доповіді також наголошується, що найважливішими факторами для 

підтримки і вибору конкретної MDM-моделі є економічна ефективність, 

прозорість, безпека даних та ефективність процесів. Серед інших аспектів цього 

звіту можна зазначити переваги обраної моделі щодо більш широких 

можливостей для сприяння розвитку інтелектуальних мережевих послуг та 

керування. 

Всі країни-учасниці мають розуміти, що обрана MDM-модель повинна 

мати чіткі правила щодо доступу до даних, їх конфіденційності і безпеки з 

метою захисту інтересів споживачів за умов одночасного забезпечення 

пропорційного доступу до даних уповноваженими організаціями. CEER 

зазначає, що існують відмінності в умовах та діяльності європейських ринків 

(наприклад, кількість учасників чи зацікавлених сторін), тому в різних країнах 

мають місце різні моделі МДМ. CEER вважає, що ефективність і безпека 

інформації та доступу до даних для відповідних зацікавлених сторін має 

основоположне значення для належного функціонування роздрібного ринку, 

захисту прав споживачів та розширення їх можливостей. На даному етапі CEER 

не пропонує конкретну MDM-модель, маючи на увазі, що регулювання має 

бути технологічно нейтральним. 
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Зміст доповіді свідчить, що члени CEER проводять значну роботу в сфері 

керування даними вимірювальних приладів і, зокрема, що стосується питань 

доступу до даних, конфіденційності і безпеки. 

Деякі кроки ще належить зробити для того, щоб забезпечити споживачів 

перевагами інтелектуальних систем обліку. Тому CEER планує продовжити 

свою роботу з впровадження інтелектуальних систем обліку і в 2013 році та 

розробити рекомендації з оптимізації керування вимірювальними даними на 

роздрібному ринку для покращення його функціонування. 

 

Керування даними вимірювань 

Керування даними вимірювань (MDM) містить збір та використання 

великих обсягів даних і в загальному розумінні називається обробленням 

даних, які отримуються від систем обліку. MDM-підхід посідає центральне 

місце у функціонуванні ринку і є предметом численних дискусій, зокрема 

відносно нормативних, функціональних і технічних аспектів. З появою 

інтелектуальних приладів обліку з додатковими функціями і можливістю 

отримання значно більшого обсягу даних із меншим інтервалом інтеграції 

питання керування показаннями вимірювальних приладів дедалі буде все 

актуальнішим, тому CEER зробила огляд низки MDM-моделей декількох країн. 

У доповіді розглядаються проекти створення національних систем 

оброблення вимірювальної інформації, у т.ч. опис національних баз і/або 

концентраторів даних та інших складових проектів, пов’язаних із передаванням 

і керуванням даними вимірювання. Зацікавлені сторони і клієнти повинні мати 

доступ, а іноді й спільно використовувати та передавати інформацію для 

ефективного здійснення ринкових процесів, таких як приєднання споживачів та 

проведення розрахунків. Це також необхідно для розвитку процесів надання 

споживачам відповідних енергетичних послуг. 

Керування даними вимірювання може здійснюватися по-різному і є 

наріжним каменем у системи функціонування енергетичного ринку. В багатьох 

країнах спосіб «точка-точка», або «децентралізований» підхід, у великій 

кількості випадків означає, що DSO володіє базою даних, є центром збору 

облікових даних і здійснює роль ринкового посередника для зацікавлених 

сторін. 
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В деяких країнах був обраний інший підхід, де MDM є функцією одного 

учасника, який зберігає дані вимірювань, керує деякими процесами на 

енергетичному ринку і/або забезпечує доступ до даних через центральний 

пункт збору інформації. Зазначена MDM-модель характеризується тим, що 

принаймні частина MDM є централізованою, що проявляється в наданні даних 

у центральний пункт, зберіганні даних, перевірці і передачі даних, тобто 

процеси здійснюються централізовано. Рівень централізації може змінюватися 

залежності від конкретної моделі. 

Децентралізовані моделі характеризуються тим, що MDM значною мірою 

здійснюється на двосторонній основі. В цих моделях DSO, як правило, володіє 

базою даних і є центром їх збору. 

 

Доступ до даних, безпека та конфіденційність даних споживачів 

Забезпечення конфіденційності даних та доступу до даних 

інтелектуальних систем вимірювання є досить важливими питаннями для 

споживачів. Інтелектуальні прилади обліку надають можливість збирати більш 

детальнішу інформацію, ніж раніше. У статті 29 звіту Робочої Групи 

зазначається, що «роль інтелектуальних приладів обліку в розширенні та 

подальшому розвитку інтелектуальних мереж – це здійснення оброблення 

персональних даних, як це визначено в статті 2 Директиви 95/46/ЄC». 

Доступ до інформації необхідний для забезпечення нормального 

функціонування роздрібного ринку. Наприклад, дані необхідні для 

підключення постачальників; розрахунку та надання енергетичних послуг; 

надійного постачання якісного продукту споживачам; керування мережею. 

Тому дуже важливо, щоб зацікавлені сторони мали доступ до відповідних 

даних. 

CEER вважає, що одним із способів забезпечення довіри клієнтів до 

інтелектуальних вимірювальних систем є забезпечення клієнтів можливістю 

завжди здійснювати контроль та мати право на керування даними. 

 

Попередня робота органів регулювання енергетики 

Останні два роки європейські органи регулювання енергетики постійно 

висвітлювали питання впровадження інтелектуальних приладів обліку та 

інтелектуальних мереж. 
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Так, «Керівні принципи CEER з ефективної діяльності роздрібних ринків 

електроенергії та газу з особливою увагою до підключення постачальників і 

розрахунків з ними» містять рекомендації про ролі та відповідальність 

учасників роздрібних ринків електроенергії та газу. «Консультації CEER з 

реагування на попит на ринку електроенергії за допомогою інтелектуальних 

вимірювальних систем» містять умови здійснення реагування на попит і 

визначають обов’язки різних суб’єктів ринку при зміні попиту. «Керівні 

принципи ефективної роботи щодо регулювання  роботою інтелектуальних 

систем вимірювання електроенергії та газу – ERGEG» надають рекомендації 

для здійснення послуг (відносно споживачів і малих генерувальних компаній) в 

середовищі інтелектуальних приладів обліку. «Викладення позиції щодо 

інтелектуальних мереж – висновки ERGEG» містить рекомендації для 

подальшого розвитку інтелектуальних мереж. 

У звіті наведено огляд поточного становища MDM-моделей в різних 

країнах без визначення найкращої з них. Представлені тематичні дослідження в 

деяких країнах – членах ЄС (Австрії, Бельгії, Данії, Німеччині, Італії, Норвегії, 

Іспанії, Нідерландах та Великобританії). Наведений у цьому документі підхід 

Великобританії стосується Англії, Шотландії та Уельсу. Північна Ірландія має 

окремі механізми, створені власним органом регулювання комунальних послуг 

Північної Ірландії. 

CEER рішуче підтримує гармонізацію європейського енергетичного 

ринку. Проте у зв’язку з тим, що організація ринку і умови можуть істотно 

відрізнятися по всій Європі, CEER вважає, що для різних країнах можуть 

знадобитися різні моделі керування даними вимірювань. CEER вважає, що 

розроблення і впровадження MDM-моделей в різних країнах вимагають 

поетапного підходу та адекватних термінів. Директива 2009/72/ЄC щодо ринку 

електроенергії дозволяє державам-членам проводити впровадження 

інтелектуальних систем обліку залежно від економічного оцінювання всіх 

довгострокових витрат і вигод для ринку і окремих споживачів. 

 

Методологія 

Під час складання зазначеного звіту використана інформація, отримана 

від зацікавлених сторін та з обговорень, що відбулися 19 квітня 2012 року в 

Брюсселі на семінарі CEER з керування даними вимірювальних приладів. 
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На цьому семінарі понад 80 представників NRA (Національних 

Регулювальних Органів), представників промисловості, асоціацій споживачів і 

наукового співтовариства обговорили низку аспектів MDM, а саме: 

 важливість MDM для клієнтів; 

 конфіденційність і безпека; 

 тематичні дослідження централізованих і децентралізованих рішень. 

Результати своїх тематичних досліджень надали дев’ять членів CEER. 

Дослідження були виконані на основі шаблону, наданого CEER, який містив 

такі компоненти: 

 огляд енергетичних ринків (у тому числі роздрібної торгівлі та 

мережевих сегментів); 

 аналіз моделі керування даними (тобто які дані приладів обліку 

використовуються і передаються зацікавленими сторонами) та ролі ключових 

зацікавлених сторін, у тому числі правила щодо конфіденційності та 

потенційних витрат і вигод для споживачів; 

 обґрунтування прийняття централізованої або децентралізованої 

моделі комунікацій, а також переваги і недоліки обраної моделі. 

Нижче наведено результати тематичних досліджень ринків електричної 

енергії деяких європейських країн з огляду на впровадження інтелектуальних 

систем вимірювання. 

 

Ринок електроенергії Австрії 

Організація. Лібералізація ринку електроенергії, яка була проведена в 

2001 році, значно вплинула на діяльність суб’єктів ринку. Сьогодні австрійські 

ринкові моделі лібералізації ринку електроенергії ґрунтуються на таких 

основних принципах: 

 функціонування передавальної та розподільної мереж здійснюється 

окремо від конкурентних видів діяльності, таких як виробництво і постачання 

(оптове та роздрібне); 

 відповідальність за безпечну експлуатацію мережі, вимірювання та 

оброблення даних споживачів зазвичай лежить на операторові розподільної 

системи (DSO); 
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 оператори передавальної системи (Transmission system operators – 

TSOs), крім робіт безпосередньо з передавання, також виступають як 

регіональні диспетчери (Control Area Managers – CAM), які контролюють 

баланс виробництва-споживання електроенергії; 

 введено так звані «балансувальні групи» для того, щоб усі користувачі 

мережі (споживачі, генерувальні компанії, постачальники і трейдери) торгували 

або укладали договори один з одним. Кожен трейдер і кожна сторона 

генерування чи споживання мають входити до балансувальної групи; 

 кожний користувач мережі (споживач або виробник) укладає договір 

користування мережею з оператором і контракт з бажаним постачальником або 

трейдером; 

 прогнози виробництва та споживання розраховуються за 15-хвилинні 

інтервали. В той самий час показання вимірювальних приладів споживачів і 

виробників із підключеною потужністю до 50 кВт, а також і виробників, які 

виробляють менше 100000 кВт·год на рік, зазвичай, зчитуються тільки один раз 

на рік. У разі використання так званих «стандартизованих профілів 

навантаження» (standardised load profiles – SLPs) для різних категорій 

споживачів (наприклад, домашні господарства, малий бізнес, сільські 

господарства та власники сонячних батарей) складаються та використовуються 

15-хвилинні інтервали показань вимірювання. Для всіх інших користувачів 

мережі, що генерують та споживають, показання вимірювальних приладів 

отримуються з 15-хвилинними інтервалами. 

На ринку представлені 2 TSO та 128 DSO. Працюють загалом 155 

постачальників, в т.ч. 144 (з них 15 загальнонаціональних) постачальники для 

домогосподарств. Загальне споживання становить біля 55 TВт (5840000 точок 

обліку). 

Концентрація ринку: 3 компанії (разом із дочірніми) мають 62 % точок 

обліку побутових споживачів, а сукупна частина роздрібних компаній, що 

постачають не менше 5 % від загального обсягу електроенергії, споживаної 

кінцевими споживачами, становить 91,8 % (дані 2010 р.); 

Відкриття енергетичних ринків привело до появи низки нових функцій, а 

також до зміни прав і обов’язків суб’єктів. Чітке визначення функцій і 

обов’язків кожного суб’єкта має вирішальне значення для тісної співпраці та 

гарантій надійного функціонування ринку. 
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Більшість діючих учасників в австрійському ринку електроенергії – 

виробники або постачальники електроенергії. Регіональний диспетчер (CAM) 

несе відповідальність за навантаження та частоту на контрольованій території. 

Ця функція може також здійснюватися третьою компанією, яка базується в 

іншій державі Європейського Союзу. Таку роль зазвичай виконує оператор 

передавальної системи (наприклад, Австрійська Енергетична Мережа – APG). 

Мережевий оператор – це оператор передавальної або розподільної 

мережі, до обов’язків якого входять облік, оброблення конфіденційних даних 

користувачів мережі та передавання інформації для всіх учасників ринку на 

недискримінаційних засадах. Мережевий оператор має гарантувати, що дані 

передаються тільки правовласникам (наприклад, EVN Netz GmbH, 

WienenergieStromnetz, VKW-Netz AG). 

Електроенергетичний трейдер – фізична чи юридична особа або 

комерційне підприємство, що продає електричну енергію з метою отримання 

прибутку (наприклад, австрійський енерготрейдер – APT). 

Постачальник – фізична чи юридична особа або комерційне 

підприємство, яке забезпечує електричною енергією інші фізичні або юридичні 

особи (наприклад, EVN Energievertrieb, WienenergieVertrieb GmbH & Co KG). 

Споживач – споживач електроенергії, який купує енергію для власного 

споживання. 

В результаті лібералізації електроенергетичного ринку з’явились нові 

учасники з такими функціями: 

Кліринговий та розрахунковий агент (Clearing and settlement agent – CSA) 

– фізична або юридична особа з офіційною ліцензією на клірингову та 

розрахункову діяльність, яка здійснюється з метою організації та клірингу 

енергетичних послуг з балансування на підконтрольній території (зокрема, в 

Австрії – це APCS Power Clearing & Settlement and A&B – Аusgleichsenergie & 

Ilanzgruppen-Management). 

Сторони, відповідальні за баланс (Balance responsible party – BRP), – 

сторони, що представляють балансуючі групи відносно інших учасників ринку 

та клірингових і розрахункових агентів. 

Учасники балансуючої групи – постачальники або споживачі, що 

об’єднуються в балансуючі групи для балансування виробітку та споживання 

електроенергії. 
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Більшість учасників австрійського газового ринка мають схожу 

організацію. За нової моделі ринку, що набирає чинності з січня 2013 року, нові 

учасники ринку мають виконувати такі функції. 

Менеджер зони ринку (Market Area Manager – MAM) – має нести 

відповідальність за координацію роботи системи, а також планування 

інфраструктури. 

Менеджер зони розподілу (Distribution Area Manager – DAM) – замовляє 

потужність, яка б відповідала потребам прогнозованого споживання у 

внутрішніх точках мережі ринкової зони. 

Кліринговий та розрахунковий агент (CSA) – фізична або юридична особа 

з офіційною ліцензією на клірингову та розрахункову діяльність з метою 

організації та клірингу балансуючих енергетичних послуг у розподільній 

мережі. 

Сторона, відповідальна за баланс (BRP), – фізична чи юридична особа або 

зареєстроване підприємство, яке представляє членів балансуючої групи і несе 

відповідальність відносно інших учасників ринку і клірингових та 

розрахункових агентів. 

Вимірювання. Зчитування та передача виміряних даних є необхідною 

умовою для виставлення рахунків споживачам, прогнозування та підключення 

постачальників. Монтаж, демонтаж та обслуговування приладів обліку, а також 

зчитування показань і передавання даних – це обов’язкі DSO. 

Кожний вимірювальний прилад може бути ідентифікований за 

адміністративним номером точки обліку (metering point administration number – 

MPAN). Системний оператор має гарантувати, що кожен MPAN (номер 

пристрою або, наприклад, географічні координати) в своїй ділянці мережі є 

унікальним. Навіть якщо точка обліку перестає існувати, її MPAN не може бути 

знову призначений в іншому місці. Крім того, якщо відбуваються зміни у 

системного оператора, зміни в індексі або заміна приладів обліку, ця вимога 

залишається в силі. 

Прилади обліку перетоків (інтегральні) – зазвичай встановлюються на 

об’єктах споживачів або виробників з річним споживанням (виробництвом) 

менше 100000 кВт·год, або з приєднаною потужністю менше 50 кВт. 
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Для вимірювання профілю навантаження на всіх об’єктах з річним 

споживанням (виробництвом) більше 100000 кВт і приєднаною потужністю 

більше 50 кВт оператор мережі повинен встановити інтервальні прилади 

обліку. Зчитування показань лічильників профілю навантаження, зазвичай, 

здійснюється віддалено і на щомісячній основі. 

Прилади обліку чверть-годинних максимумів фіксують електричну 

енергію, що споживається в період найвищого чверть-годинного середнього 

навантаження протягом певного періоду часу. 

Пороги для встановлення лічильників чверть-годинних максимумів 

змінюються залежно від системних операторів і наведені в загальних 

положеннях та умовах (General Terms and Conditions – GTC). Для споживачів, 

які мають лічильники з вимірювання чверть-годинних максимумів, 

призначається стандартизований профіль навантаження. 

Інтелектуальні лічильники встановлюються тільки у побутових і 

малих/середніх комерційних споживачів. Вони також зберігають профілі 

навантаження (15-хвилинні значення) і додатково ще одне значення за добу. 

Нормативно-правова база передбачає, що стандартизовані профілі 

навантаження (standardised load profiles – SLPs) складаються для споживачів із 

річним споживанням/виробництвом нижче ніж 100000 кВт·год або приєднаною 

потужністю менше 50 кВт. 

В Австрії використовуються SLP, розроблені Німецькою Асоціацію 

Енергетики та Водного Господарства (German Association of Energy and Water 

Industries – BDEW, раніше – VDEW). Проте не для всіх типів споживачів 

використовуються BDEW-профілі, тому E-Control і Oesterreichs Energie (раніше 

– ВЕО) спільно заснували SLP для таких типових австрійських випадків як: 

 виробництво за допомогою гідроенергетики, фотоелектрики, енергії 

вітру або біогазу; 

 перерви у постачанні; 

 об’єкти з дистанційним керуванням потужністю з варіантом 

скорочення до одної точки обліку; 

 мобільні телефонні станції; 

 вуличне освітлення. 

Встановлення SLP для мережевого споживача здійснюється мережевим 

оператором. SLP, що використовуються в Австрії, знаходяться у веденні 

клірингових та розрахункових агентів (CSA) і публікуються та оновлюються на 

їхніх сайтах. 
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Електронний обмін платіжною інформацією. Вертикально інтегровані 

підприємства зазвичай формують для користувачів комбіновані рахунки з 

залученням зборів за користування мережею і вартості енергії. Для формування 

таких комбінованих рахунків для нових постачальників мережеві оператори 

зобов’язані надавати необхідну інформацію, пов’язану зі споживачами. 

Принцип ефективності вимагає, щоб інформація, надана оператором мережі 

постачальнику, подавалася у визначеному електронному форматі. Це зводить до 

мінімуму адміністративні зусилля і сприяє автоматизації процесів комбінованої 

оплати. Обраний формат ґрунтується на міжнародних відкритих стандартах 

Extensible Markup Language (XML). Виходячи з цього, був розроблений 

узгоджений формат ebUtilities, який відповідає вимогам щодо змісту рахунків і 

містить цифровий підпис. 

Модель керування даними. В Австрії загальна модель керування даними 

на енергетичному ринку (як електроенергії, так і газу) є децентралізованою. 

Застосовується багато різних форматів обміну даними, що визначається 

регулювальним органом. Більша частина цього обміну регулюється за 

допомогою «ринкових правил» або на основі юридично обов’язкових вимог. 

Потоки даних містять електронний обмін рахунками, інформацію про 

підключення постачальників, інформаційно-цільові та енергетичні графіки. 

Із 2013 року планується розробити нову «платформу підключення 

постачальників» – так званий «data hub» («концентратор даних»), призначений 

для керування потоком даних між DSO, старими і новими постачальниками. Ця 

платформа не буде централізованим сховищем даних (всі дані споживачів 

будуть зберігатися в системах відповідальних учасників ринку), а обмін даними 

здійснюватиметься тільки через зазначену платформу в стандартному форматі. 

У зв’язку з впровадженням інтелектуальних лічильників є кілька 

правових норм, що набули чинності з 2011 року. Передумовою є, звичайно, 

встановлення інтелектуальних лічильників, але в Австрії є домогосподарства, 

які вже встановили інтелектуальні лічильники. Тому правові норми 

зобов’язують DSO забезпечити споживачів (домашні господарства та дрібних 

промислових споживачів) щоденним зчитуванням вимірюваних даних через 

веб-портал. 
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Дані вимірювань мають бути передані від DSO до постачальників 

споживачів один раз на місяць у стандартному форматі даних (який 

визначатиметься регулювальним органом). Постачальник зобов’язаний 

створити інформаційний лист про споживання і відповідні витрати на основі 

щомісячних даних. Регулювальний орган має право юридично визначити 

мінімальні вимоги щодо інтелектуальних лічильників і мінімальний обсяг 

інформації, наданої споживачам (як DSO, так і постачальником), та відповідний 

формат даних. 

Клієнти. Мережеві оператори мають контролювати вихідні дані 

споживачів і, отже, несуть відповідальність за захист даних. Відповідно до 

Розпорядження про захист даних доступ до даних споживачів третім особам 

можливий тільки після узгодження із замовником. 

Клірингові та розрахункові агенти (CSA) працюють із системою зв’язку (з 

«платформою підключення постачальників»), яка забезпечує стандартизований 

та автоматизований обмін даними між ІТ-системами учасників ринку. Ця 

платформа обміну використовується як загальний інтерфейс даних і не зберігає 

жодних даних клієнтів. Всі зареєстровані в Австрії мережеві оператори і 

постачальники отримують доступ до цієї платформи обміну. 

CSA реєструє всі логіни платформи обміну, а також всі оброблені 

трансакції (дані щодо змісту – виключені) для забезпечення прозорості та 

підтвердження того, що система працює правильно. Реєстрація цих процесів 

через платформу обміну забезпечує швидке і прозоре відстеження процесів як у 

період підключення постачальника, так і після його завершення (наприклад, у 

разі використання процедури врегулювання спорів). 

Відповідно до нового Порядку підключення новий постачальник має 

відразу повідомити споживача про передбачувану дату підключення. 

Впровадження інтелектуальних лічильників буде супроводжуватися 

створенням веб-порталу, який буде розташований у мережевого оператора і 

який дозволить споживачам мати доступ до зчитаних їх показань. Постачальник 

енергії буде зобов’язаний інформувати споживачів у письмовій формі про стан 

їх споживання та його вартість. Дизайн і структуру цієї безкоштовної 

інформації визначає E-Control. Споживачі, які не мають інтелектуальних 

лічильників, будуть отримувати свої дані про споживання через їх стандартні 

(на рік) рахунки. 
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У цьому контексті (для споживачів без інтелектуальних лічильників) 

можна буде передавати свої дані про споживання до DSO щоквартально. DSO 

потім будуть зобов’язані використовувати цю інформацію про споживання, 

додаючи її до рахунка. 

До цього часу постачальник мав можливість підключати споживачів 

тільки першого числа кожного місяця. Проте у майбутньому постачальник 

здійснюватиме підключення споживачів в будь-який день року. Це означає, що у 

споживачів буде можливість вибрати дату підключення до постачальника. 

З точки зору споживача «передбачений» період підключення починається 

після подачі підписаного контракту на постачання і містить час, передбачений 

для оброблення даних про нових постачальників, а також тритижневого терміну 

для здійснення підключення. Майбутня процедура дозволить спростити 

процеси підключення. 

В Австрії всі потоки даних організовані за децентралізованою схемою. 

Організаціями із споживання і захисту даних та учасниками ринку були 

висловлені деякі застереження у зв’язку зі зберіганням даних споживачів 

(особливо даних обліку) в централізованій платформі даних. Для декількох 

чутливих частин комунікаційних процесів, особливо в зв’язку з підключенням 

постачальника та застосування інтелектуальних систем вимірювання, наразі не 

існує правової бази для зберігання даних за централізованим принципом. 

 

Ринок електроенергії Бельгії 

Організація. З початком лібералізації ринку електроенергії і газу значний 

акцент було зроблено на юридичне розділення видів діяльності, що, таким 

чином, зумовило відсутність вертикально інтегрованих компаній. У кожному 

регіоні (Брюссельський столичний регіон, Фламандський регіон і Валлонія) та 

на федеральному рівні законодавство трохи відрізняється, але спільним є те, що 

оператор розподільної системи (Distribution System Operator – DSO) має бути 

незалежним від виробників та постачальників або будь-якої компанії, пов’язаної 

з виробником чи постачальником. Державний сектор є основним акціонером 

DSO (частка – від 70 до 100 %). 

Регіональні регулюючі органи уповноважені регламентувати всю 

діяльність DSO, крім встановлення тарифів, що сьогодні знаходиться в 

повноваженні федерального органу регулювання. 
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При розподіленні діяльності постачальників і операторів мереж було 

розроблено ринкову модель, яка базується на використанні стандартизованих 

загальнонаціональних засобів комунікацій для обміну даними вимірювання. 

Регіональні регулювальні органи є частиною керівного комітету ринкової 

платформи (постачальники і DSO), який розробляє детальні правила 

комунікацій окремо для кожного ринкового процесу. 

Органи регулювання можуть (за допомогою законодавства або технічних 

норм) вводити зміни для процедур комунікацій і уважно стежити за 

стратегічними рішеннями. Уніфікована загальнонаціональна комунікаційна 

платформа має життєво важливе значення для досконало функціонуючого 

повномасштабного ринку. В зв’язку з тим, що політична ситуація може 

відрізнятися від регіону до регіону, іноді потрібна особлива процедура 

комунікацій. Для деяких процесів (таких, як спеціальні процедури для окремих 

категорій споживачів) зв’язок забезпечується на регіональному рівні. 

У Бельгії працюють два оператори передавальної системи – TSO 

(Transmission system operator) – по одному в мережах електроенергії і газу), 18 

газових DSO і 27 DSO в електроенергетиці. Крім того, «газові» і «електричні» 

DSO часто працюють в межах однієї організації (коли це економічно доцільно). 

Це співробітництво привело до утворення «робочих об’єднань», за допомогою 

яких робочі заявки і облікова діяльність від різних DSO надаються разом. В 

результаті декілька «робочих об’єднань» домінують на бельгійській мапі DSO. 

На ринку електроенергії (в частині виробництва) домінує один виробник. 

Хоча обміни та злиття вже не мають переважаючого значення на ринку, але 

залишаються потенційною загрозою для його функціонування. Збільшення 

можливості передавання електроенергії за кордон і подальший розвиток 

торговельної платформи стимулюють функціонування ринку. Бельгія не має 

видобутку газу і, отже, залежить від імпорту. Тим не менш, вона має дуже 

багато газових комунікацій. За останній рік на ринку газу простежувалось 

підвищення рівня конкуренції за рахунок збільшення потужності і поліпшення 

роботи торгових платформ. 

Роздрібний ринок. Сьогодні на Бельгійському ринку функціонує 25 

постачальників електроенергії та 19 постачальників газу. Спостерігається 

збільшення пропозиції для клієнтів. У зв’язку з тим, що швидкість перемикання 

(частота зміни підключення споживачів) становить близько 10 %, має місце 

постійне зниження частки історично домінуючих гравців на ринку.  
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Ринкова частка трьох найбільших постачальників, тим не менше, 

залишається дуже високою (88 %), а HHI (індекс ринкової концентрації) 

відповідно є досить високим (значно вище 1800 – 2500). 

У поточній моделі ринку облік є одним з обов’язків DSO, які купують, 

встановлюють та обслуговують прилади обліку. 

За допомогою комунікаційної платформи (центр керування 

вимірюваннями) DSO налагоджує встановлені прилади обліку та використовує 

дані вимірювання для керування мережею. Інформація з системи керування 

даними, отриманими з вимірювальних приладів, пов’язана з OMS/DMS 

SCADA-системою, яка є комп’ютерною системою, що використовується 

операторами електричних розподільних систем для надання допомоги щодо 

налагодження мережі. Обидва види діяльності (налагодження мережі та 

налагодження встановлених приладів обліку) пов’язані між собою. Проте 

сьогодні дуже невелика частка приладів обліку має дистанційне зчитування 

показань. 

Керування даними. У Бельгії експлуатуються прилади обліку з різними 

характеристиками, лише невелика частка яких належить до автоматизованих 

систем зчитування показань вимірювання – AMR (Automatic Meter Readings). 

Такі прилади обліку опитуються автоматично і можуть вважатися як 

«інтелектуальні». Опитування здійснюється раз на рік. Для побутових 

споживачів облік показань виконується оператором один раз на два роки. 

Кожний інший рік споживачу пропонується самостійно передавати дані 

вимірювань з карти лічильника телефоном або інтернетом. Споживач має 

зчитувати показання приладу обліку в разі переїзду чи зміни постачальника. 

Отже, до основних функцій оператора розподільної системи (DSO) в 

частині обліку належать такі: 

 встановлення і технічне обслуговування приладів обліку; 

 організація дистанційного опитування приладів обліку; 

 керування даними вимірювань – ведення реєстру опитувань, 

організація доступу до реєстру та показань приладів обліку (тільки DSO має 

доступ до даних у разі автоматичного опитування приладів обліку); 

 перевірка та оформлення вимірювальних даних на порталі DSO. 
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Оператор DSO використовує інформацію про виробництво/споживання 

від TSO (Elia/Fluxys), інформацію про ремонтні роботи в мережі, робочі заявки 

та прогноз місцевого виробництва для того, щоб підтримувати мережу в 

робочому стані. В результаті DSO може посилати сигнали з DMS/OMS системи 

до різних пристроїв (для включення, відключення, регулювання або 

зчитування). 

Перевірені та валідовані дані, отримані з приладів обліку, 

використовуються для білінгових систем і доступні для різних гравців ринку 

(постачальників) через веб-портал (VAN). Постачальники використовують цю 

інформацію для виставлення рахунків клієнтам. Комунікації з веб-порталом 

(VAN) залежать від індивідуальних особливостей ринкових процесів. Як 

зазначалося вище, впровадження єдиної по всій країні стандартизованої 

комунікаційної платформи пов’язане з лібералізацією ринку електричної 

енергії. 

З огляду на введення в подальшому великої кількості інтелектуальних 

приладів обліку, ринкові процедури, швидше за все, доведеться змінити. У 

зв’язку з цим може бути створений єдиний реєстр даних (наразі є багато 

реєстрів DSO з докладними даними обліку). Єдиний реєстр доступу значною 

мірою спростить процедури (такі як зміна тарифних зон тощо) і зробить такі 

послуги можливими в майбутньому, коли будуть доступні дані від 

інтелектуальних лічильників. Планується (це обговорюється на даний час), що 

концентратор даних Atrias буде отримувати щоквартально дані про обсяги 

електроенергії і погодинні – газу (якщо встановлений інтелектуальний прилад 

обліку) і передаватиме дані учасникам ринку згідно з законодавством 

(наприклад, якщо клієнт надасть інформацію про щомісячне споживання, Atrias 

надаватиме цю інформацію його постачальнику один раз на місяць). 

Впровадження такої схеми взаємодії планується здійснити до 2016 року. 

Порівняно з поточною моделлю обліку в Бельгії майбутня модель буде містити 

одну центральну клірингову палату/базу даних. 

Споживачі. Сьогодні споживачі отримують один рахунок, виставлений на 

основі перевірених даних приладів обліку. Постачальник має формувати свій 

рахунок на основі даних, наданих DSO. Рахунок складається зі сплати за 

мережу та вартості енергії.  
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В цьому ж рахунку постачальник зобов’язаний показати історію 

споживання за останні три роки. Клієнт може безпосередньо (безкоштовно) 

звернутися до DSO з проханням видати йому звіт про споживання енергії за 

останні три роки (ця можливість має забезпечуватись в майбутньому). 

Уряд і регулятор. Місцеві органи влади будуть визначати величину 

можливого (повного або часткового) впровадження інтелектуальних приладів 

обліку (на федеральному рівні – безпосередньо в передавальній мережі – є 

тільки AMR системи з інтелектуальними приладами обліку). У підготовці до 

впровадження нової моделі ринку з врахуванням можливих результатів (різні 

режими вимірювань) беруть участь різні регіональні регулювальні органи. Різні 

режими вимірювання необхідні у зв’язку з неминучістю перехідних положень. 

Сьогодні у відповідних структурах обговорюються можливі шляхи 

використання різних режимів вимірювання. 

 

Бельгійська угода інформаційного обміну UMIX 

Бельгійський допоміжний ринковий інформаційний обмін (Utility Market 

Information Exchange – UMIX) базується на протоколах (MIG), в які регулятори 

можуть вносити зауваження. Це означає, що MIG може бути адаптований, якщо 

регулятори вважають, що MIG складений невідповідно до регіонального 

законодавства. Організований DSO інформаційний обмін UMIX мав припинити 

своє існування в 2012 році. В майбутньому його функції буде виконувати Atrias. 

На даний момент UMIX організовує ринкові консультації для цільових груп і 

розробляє документацію. Зв’язок між DSO і постачальником здійснюється 

шляхом EDIEL-повідомлення через мережу додаткових послуг (Value Added 

Network – VAN). Тим не менш, постачальники можуть вибрати прямий доступ 

до DSO. Якщо витрати на зв’язок стануть занадто великі, постачальник буде 

відправляти повідомлення через захищений веб-портал. 

Постачальники будуть отримувати повідомлення електронною поштою, 

тому повинні мати можливість прочитати EDIEL-повідомлення (EDIEL – 

Electronic Data Interchange for the Electricity Industry), які вони будуть 

отримувати. Оператори розподільної мережі укладають договір з незалежним 

постачальником на постачання VAN-послуг. Ця угода також базується на 

EDIEL-моделі і описує правила, які застосовуються для електронного обміну 

даними на основі системи EDIEL, так само, як використання VAN. 
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 Обмін має проводитись на певних умовах, і жодних інших двосторонніх 

угод не має бути. Це пов’язано з тим, що ця домовленість буде здійснюватись як 

стандартна угода про використання електронного обміну даними на основі 

бельгійської централізованої UMIG/EDIEL-структури. 

Відповідно до технічних регламентів постачальники зобов’язані 

використовувати спеціальні протоколи. 

З іншого боку, DSO зобов’язані своєчасно надавати якісну інформацію. 

Встановлені критичні показники – в який період і з якою точністю були 

підтверджені показання вимірювань. Постачальники можуть отримати штраф, 

якщо вони незаконно використовують повідомлення або протоколи. Нові 

протоколи інтелектуальних вимірювань наразі знаходяться на стадії 

обговорення. 

Споживачі. На цей час DSO уповноважені (в рамках своїх обов’язків) 

збирати показання лічильників раз на рік (а також додатково у деяких випадках, 

таких як зміна статусу споживача). Ці показання лічильників використовуються 

для розрахунку плати за мережу та ціни спожитої енергії в рахунку 

постачальника. При використанні інтелектуальних приладів обліку буде 

доступно багато даних. Отже, має бути розроблене нове законодавство, яке 

описуватиме процес використання цих даних. Основний принцип – клієнт 

володіє даними і контролює їх. Дані можуть бути використані лише за 

конкретної згоди замовника. Виняток може бути зроблений тільки для 

специфічних процесів (виставлення рахунків, керування мережею), які 

пов’язані з обов’язковим юридичним підтвердженням. 

Кожна сторона, що залучена до процесу оброблення даних, має 

забезпечувати політику конфіденційності, узгоджену з національним 

законодавством щодо конфіденційності. При визначенні інтелектуальних 

процесів і створенні середовища обміну даними вимірювань, конфіденційність 

– обов’язковий атрибут проекту. 

Постачальники, розподільні компанії та треті особи. Постачальник – 

єдиний суб’єкт взаємодії зі споживачами, який виставляє рахунок (разом із 

мережевою платою і DSO). За дорученням споживача треті особи можуть 

одержувати дані вимірювань від DSO. Тобто на даний момент немає жодних 

конкретних критичних показників, за якими DSO міг би надати дані 

вимірювань третім особам. 
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У майбутньому Atrias, імовірно, буде суб’єктом взаємодії для третіх 

сторін. Клієнти можуть отримувати в рахунку інформацію про своє минуле 

споживання (за останні 3 роки). На вимогу ця інформація може бути отримана 

через DSO. У контексті створення майбутньої інтелектуальної мережі портал 

буде доступний споживачам для завантаження даних безпосередньо з приладу 

обліку. Дані, використані в ринкових процесах, можуть бути перевірені у DSO 

(керування мережею), а також у базі даних Atrias (реєстр доступу і ринкові 

дані). 

 

Переваги і труднощі запровадження нової моделі 

Впровадження інтелектуальних приладів обліку може спростити існуючі 

процеси (перемикання, передоплата тощо), поліпшити якість обслуговування і 

надати нові можливості споживачам (економія енергії, нові продукти та 

послуги і т. ін.). Крім того, інтелектуальні вимірювання можуть мати перевагу в 

керуванні мережею, сприяти впровадженню з мінімальними інвестиціями 

ринкових механізмів для підвищення рівня застосування відновлюваних джерел 

енергії в мережі. 

З іншого боку, якнайширше впровадження інтелектуальних приладів 

обліку може ускладнити цінову політику для споживачів за рахунок 

ускладнення розрахунку при визначенні тарифів. Немає жодної гарантії, що 

витрати на впровадження інтелектуальних приладів обліку будуть 

підтримуватися тими, хто надалі виграє від їх впровадження. 

Нова модель буде зміцнювати і створювати здорову конкуренцію не 

тільки для постачальників, а й для постачання нових послуг третіми особами. 

Централізація реєстру доступу спрощує впровадження нових послуг 

(наприклад, керування попитом тощо). Процес керування мережею, як і 

державна політика, можуть покращитися з поліпшенням процесу керування 

даними (підтримка відновлюваних джерел енергії, запровадження схем 

ефективного використання енергії, збільшення децентралізованого виробництва 

тощо). 

Єдина система даних спростить регулювання та контроль захисту даних. 

Зберігання даних, що використовуються в комерційних ринкових процесах 

(білінгові системи тощо), буде централізованим. Дані для керування в мережі та 

керування даними вимірювань будуть зберігатися в спеціальних базах даних 

DSO. Проте складність полягає в забезпечення відповідної вартості моделі 

стосовно майбутньої вигоди. 
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Отже, до основних функцій оператора розподільної системи (DSO) в 

частині обліку належать такі: 

 встановлення і технічне обслуговування приладів обліку; 

 організація дистанційного опитування приладів обліку; 

 керування даними вимірювань – ведення реєстру опитувань, 

організація доступу до реєстру та показань приладів обліку (тільки DSO має 

доступ до даних у разі автоматичного опитування приладів обліку); 

 перевірка та оформлення вимірювальних даних на порталі DSO. 

Оператор DSO використовує інформацію про виробництво/споживання 

від TSO (Elia/Fluxys), інформацію про ремонтні роботи в мережі, робочі заявки 

та прогноз місцевого виробництва для того, щоб підтримувати мережу в 

робочому стані. В результаті DSO може посилати сигнали з DMS/OMS системи 

до різних пристроїв (для включення, відключення, регулювання або 

зчитування). Перевірені та валідовані дані, отримані з приладів обліку, 

використовуються для білінгових систем і доступні для різних гравців ринку 

(постачальників) через веб-портал (VAN). Постачальники використовують цю 

інформацію для виставлення рахунків клієнтам. Комунікації з веб-порталом 

(VAN) залежать від індивідуальних особливостей ринкових процесів. Як 

зазначалося вище, впровадження єдиної по всій країні стандартизованої 

комунікаційної платформи пов’язане з лібералізацією ринку електричної 

енергії. 

З огляду на введення в подальшому великої кількості інтелектуальних 

приладів обліку, ринкові процедури, швидше за все, доведеться змінити. У 

зв’язку з цим може бути створений єдиний реєстр даних (наразі є багато 

реєстрів DSO з докладними даними обліку). Єдиний реєстр доступу значною 

мірою спростить процедури (такі як зміна тарифних зон тощо) і зробить такі 

послуги можливими в майбутньому, коли будуть доступні дані від 

інтелектуальних лічильників. Планується (це обговорюється на даний час), що 

концентратор даних Atrias буде отримувати щоквартально дані про обсяги 

електроенергії і погодинні – газу (якщо встановлений інтелектуальний прилад 

обліку) і передаватиме дані учасникам ринку згідно з законодавством 

(наприклад, якщо клієнт надасть інформацію про щомісячне споживання, Atrias 

надаватиме цю інформацію його постачальнику один раз на місяць). 
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Впровадження такої схеми взаємодії планується здійснити до 2016 року. 

Порівняно з поточною моделлю обліку в Бельгії майбутня модель буде містити 

одну центральну клірингову палату/базу даних. 

Споживачі. Сьогодні споживачі отримують один рахунок, виставлений на 

основі перевірених даних приладів обліку. Постачальник має формувати свій 

рахунок на основі даних, наданих DSO. Рахунок складається зі сплати за 

мережу та вартості енергії. В цьому ж рахунку постачальник зобов’язаний 

показати історію споживання за останні три роки. Клієнт може безпосередньо 

(безкоштовно) звернутися до DSO з проханням видати йому звіт про 

споживання енергії за останні три роки (ця можливість має забезпечуватись в 

майбутньому). 

Уряд і регулятор. Місцеві органи влади будуть визначати величину 

можливого (повного або часткового) впровадження інтелектуальних приладів 

обліку (на федеральному рівні – безпосередньо в передавальній мережі – є 

тільки AMR системи з інтелектуальними приладами обліку). У підготовці до 

впровадження нової моделі ринку з врахуванням можливих результатів (різні 

режими вимірювань) беруть участь різні регіональні регулювальні органи. Різні 

режими вимірювання необхідні у зв’язку з неминучістю перехідних положень. 

Сьогодні у відповідних структурах обговорюються можливі шляхи 

використання різних режимів вимірювання. 

 

Бельгійська угода інформаційного обміну UMIX 

Бельгійський допоміжний ринковий інформаційний обмін (Utility Market 

Information Exchange – UMIX) базується на протоколах (MIG), в які регулятори 

можуть вносити зауваження. Це означає, що MIG може бути адаптований, якщо 

регулятори вважають, що MIG складений невідповідно до регіонального 

законодавства. Організований DSO інформаційний обмін UMIX мав припинити 

своє існування в 2012 році. В майбутньому його функції буде виконувати Atrias. 

На даний момент UMIX організовує ринкові консультації для цільових груп і 

розробляє документацію. Зв’язок між DSO і постачальником здійснюється 

шляхом EDIEL-повідомлення через мережу додаткових послуг (Value Added 

Network – VAN). Тим не менш, постачальники можуть вибрати прямий доступ 

до DSO. Якщо витрати на зв’язок стануть занадто великі, постачальник буде 

відправляти повідомлення через захищений веб-портал. 
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Постачальники будуть отримувати повідомлення електронною поштою, 

тому повинні мати можливість прочитати EDIEL-повідомлення (EDIEL – 

Electronic Data Interchange for the Electricity Industry), які вони будуть 

отримувати. 

Оператори розподільної мережі укладають договір з незалежним 

постачальником на постачання VAN-послуг. Ця угода також базується на 

EDIEL-моделі і описує правила, які застосовуються для електронного обміну 

даними на основі системи EDIEL, так само, як використання VAN. Обмін має 

проводитись на певних умовах, і жодних інших двосторонніх угод не має бути. 

Це пов’язано з тим, що ця домовленість буде здійснюватись як стандартна угода 

про використання електронного обміну даними на основі бельгійської 

централізованої UMIG/EDIEL-структури. 

Відповідно до технічних регламентів постачальники зобов’язані 

використовувати спеціальні протоколи. З іншого боку, DSO зобов’язані 

своєчасно надавати якісну інформацію. Встановлені критичні показники – в 

який період і з якою точністю були підтверджені показання вимірювань. 

Постачальники можуть отримати штраф, якщо вони незаконно використовують 

повідомлення або протоколи. Нові протоколи інтелектуальних вимірювань 

наразі знаходяться на стадії обговорення. 

Споживачі. На цей час DSO уповноважені (в рамках своїх обов’язків) 

збирати показання лічильників раз на рік (а також додатково у деяких випадках, 

таких як зміна статусу споживача). Ці показання лічильників використовуються 

для розрахунку плати за мережу та ціни спожитої енергії в рахунку 

постачальника. При використанні інтелектуальних приладів обліку буде 

доступно багато даних. Отже, має бути розроблене нове законодавство, яке 

описуватиме процес використання цих даних. Основний принцип – клієнт 

володіє даними і контролює їх. Дані можуть бути використані лише за 

конкретної згоди замовника. Виняток може бути зроблений тільки для 

специфічних процесів (виставлення рахунків, керування мережею), які 

пов’язані з обов’язковим юридичним підтвердженням. 

Кожна сторона, що залучена до процесу оброблення даних, має 

забезпечувати політику конфіденційності, узгоджену з національним 

законодавством щодо конфіденційності. При визначенні інтелектуальних 

процесів і створенні середовища обміну даними вимірювань, конфіденційність 

– обов’язковий атрибут проекту. 
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Постачальники, розподільні компанії та треті особи. Постачальник – 

єдиний суб’єкт взаємодії зі споживачами, який виставляє рахунок (разом із 

мережевою платою і DSO). 

За дорученням споживача треті особи можуть одержувати дані 

вимірювань від DSO. Тобто на даний момент немає жодних конкретних 

критичних показників, за якими DSO міг би надати дані вимірювань третім 

особам. У майбутньому Atrias, імовірно, буде суб’єктом взаємодії для третіх 

сторін. Клієнти можуть отримувати в рахунку інформацію про своє минуле 

споживання (за останні 3 роки). На вимогу ця інформація може бути отримана 

через DSO. У контексті створення майбутньої інтелектуальної мережі портал 

буде доступний споживачам для завантаження даних безпосередньо з приладу 

обліку. Дані, використані в ринкових процесах, можуть бути перевірені у DSO 

(керування мережею), а також у базі даних Atrias (реєстр доступу і ринкові 

дані). 

 

Переваги і труднощі запровадження нової моделі 

Впровадження інтелектуальних приладів обліку може спростити існуючі 

процеси (перемикання, передоплата тощо), поліпшити якість обслуговування і 

надати нові можливості споживачам (економія енергії, нові продукти та 

послуги і т. ін.). Крім того, інтелектуальні вимірювання можуть мати перевагу в 

керуванні мережею, сприяти впровадженню з мінімальними інвестиціями 

ринкових механізмів для підвищення рівня застосування відновлюваних джерел 

енергії в мережі. 

З іншого боку, якнайширше впровадження інтелектуальних приладів 

обліку може ускладнити цінову політику для споживачів за рахунок 

ускладнення розрахунку при визначенні тарифів. Немає жодної гарантії, що 

витрати на впровадження інтелектуальних приладів обліку будуть 

підтримуватися тими, хто надалі виграє від їх впровадження. 

Нова модель буде зміцнювати і створювати здорову конкуренцію не 

тільки для постачальників, а й для постачання нових послуг третіми особами. 

Централізація реєстру доступу спрощує впровадження нових послуг 

(наприклад, керування попитом тощо). Процес керування мережею, як і 

державна політика, можуть покращитися з поліпшенням процесу керування 

даними (підтримка відновлюваних джерел енергії, запровадження схем 

ефективного використання енергії, збільшення децентралізованого виробництва 

тощо). 
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Єдина система даних спростить регулювання та контроль захисту даних. 

Зберігання даних, що використовуються в комерційних ринкових процесах 

(білінгові системи тощо), буде централізованим. Дані для керування в мережі та 

керування даними вимірювань будуть зберігатися в спеціальних базах даних 

DSO. Проте складність полягає в забезпечення відповідної вартості моделі 

стосовно майбутньої вигоди. 

 

Ринок електроенергії Данії 

Організація. Останнім часом основи національної політики для 

енергетичного сектора зазнають змін. Нова енергетична угода закладає основи 

данської енергетичної політики на період із 2012 до 2020 ріку. Угода 

започатковує велику кількість ініціатив, які впливатимуть на ринок, і містить, 

серед іншого, комплексну стратегію щодо створення в Данії інтелектуальних 

мереж та укладення угод із мережевими компаніями щодо запровадження 

дистанційного погодинного зчитування лічильників електроенергії. 

Данський TSO – Energinet.dk після реорганізації отримав відповідний 

сертифікат, несе відповідальність за діяльність електроенергетичної та газової 

систем та має розвинуту енергетичну інфраструктуру. Основними завданнями 

цієї організації є забезпечення надійного енергопостачання, створення умов для 

функціонування повномасштабних ринків енергоносіїв та ефективна інтеграція 

відновлювальних джерел енергії. Також Energinet.dk відповідає за створення 

DataHub (концентратора – центрального реєстру даних комерційного обліку). 

Сертифікаційні вимоги поширюються і на регіональні магістральні 

мережеві компанії в секторі електроенергетики (які Energinet.dk нещодавно 

придбав) в частині переходу до некомерційного регулювання. 

Ринок електроенергії. Гравцями на ринку в секторі електроенергетики є 

виробники (електростанції), торгові компанії (у тому числі торгові компанії, що 

мають ліцензію на постачання), передавальні і розподільні компанії. Після 

завершення лібералізації ринку електроенергії в 2003 році всі споживачі 

електроенергії можуть вільно змінювати постачальника. Очікується, що 

тенденція до більш широкого використання погодинних вимірювань 

споживання в домашніх господарствах і якнайширше запровадження різних 

тарифів на електроенергію у різні години доби зміцнять функціонування ринку. 
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Електричними мережами володіють і керують мережеві компанії (DSO) 

на підставі дозволу від Датського енергетичного агентства. Дозвіл дає право на 

монопольне транспортування електроенергії в межах дозволеної області. 

Energinet.dk володіє та керує основною мережею напругою 400 кВ загальною 

протяжністю близько 6000 км, а також регіональною мережею напругою 50 – 

150 кВ. DSO підлягають регулюванню доходу, а Energinet.dk – некомерційному 

регулюванню. 

18 червня 2012 р. данський парламент прийняв законопроект щодо 

реалізації в Данії нової моделі оптового ринку. Нова модель почне діяти з 1 

жовтня 2014 року. 

У новій моделі оптового ринку роздрібні постачальники електроенергії 

стануть головними гравцями на роздрібному ринку електроенергії. Вони будуть 

купувати електроенергію від постачальників із NordPool, від оптових продавців 

або безпосередньо від виробників електроенергії (оптовий ринок). 

Постачальники будуть купувати послуги з передавання мережами від 

відповідних DSO, а також системні послуги від TSO. Постачальники будуть 

продавати споживачам електроенергію, вартість якої складатиметься із вартості 

послуг із постачання та транспортування електроенергії, відповідних податків 

та зборів тощо. 

Роздрібні постачальники електроенергії стануть головною стороною при 

взаємодії зі споживачами. Вони керуватимуть всіма аспектами адміністративної 

діяльності, пов’язаними із процесом споживання, інформуватимуть споживачів 

про обсяги їх споживання, будуть першою інстанцією реагування на скарги та 

врегулювання питань, пов’язаних з передачею мережами. Проблеми щодо 

технічного стану мереж роздрібна компанія зобов’язана без затримок передати 

на розгляд до відповідної мережевої компанії, яка має негайно приступити до їх 

вирішення. 

DSO також не втратять контактів зі споживачами. Вони будуть нести 

відповідальність за підключення споживачів до електричної мережі, в тому 

числі за отримання плати за технологічне приєднання, а також відповідатимуть 

за вимірювання електроенергії. Передусім основним завданням DSO буде 

забезпечення безпечної поставки шляхом підтримання і за необхідності 

вдосконалення технічного стану мережі. 
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Законопроектом передбачено, що роздрібний постачальник буде 

зобов’язаний надавати споживачам повний перелік послуг. 

DSO будуть продавати свої послуги роздрібним постачальникам 

електроенергії, при цьому Energinet.dk більше не буде продавати свої послуги 

як мережевим компаніям, так і роздрібним постачальникам електроенергії. 

Основною передумовою запровадження в Данії нової оптової моделі 

ринку електричної енергії є створення Data Hub, який в цей час знаходиться у 

фазі тестування і перебуває у віданні Energinet.dk. Початок його роботи 

заплановано на 1 березня 2013 року. 

Вимірювання. При встановленні нових приладів обліку необхідно 

дотримуватися певних технічних вимог, спрямованих на підтримку поширення 

інтелектуальних гнучких моделей споживання електроенергії та 

енергозбереження. Ці прилади мають відповідати вимогам, викладеним у 

«Розпорядженні про облік електроенергії для кінцевих споживачів». 

Інтелектуальні гнучкі моделі споживання електроенергії потрібні для 

впровадження у систему електропостачання якомога більшої кількості вітрових 

та електричних двигунів. Вимоги до вимірювання стосуються інформації, яку 

необхідно отримувати від приладу обліку для надання споживачам. 

Першочерговими є вимоги щодо вимірювання даних та дистанційного 

зчитування, які мережеві компанії мають встановлювати за власною 

ініціативою. Ці вимоги не застосовуються до існуючого парку приладів обліку 

або у випадках, коли мережева компанія вирішує замінити існуючі прилади 

обліку, які можуть вимірювати лише «накопичене» споживання. У 60 % 

датських споживачів уже встановлені нові прилади обліку з дистанційним 

доступом. 

Регулювання щодо захисту даних. Закон про оброблення персональних 

даних реалізує Директиву ЄС 95/46/ЄС про захист фізичних осіб щодо 

оброблення персональних даних і про вільний рух таких даних. Виконання 

закону про оброблення персональних даних забезпечує данське Агентство із 

захисту даних, яке несе відповідальність за його дотримання. Агентство 

отримує запити щодо надання дозволу з деяких чутливих питань оброблення 

персональних даних від органів влади і компаній. Агентство також може 

розпочати справи за власною ініціативою, наприклад, у разі виникнення підозр 

щодо порушення положень закону про оброблення персональних даних. 
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Агентство приймає рішення щодо покарання за порушення норм закону 

про оброблення персональних даних. Данське Агентство із захисту даних 

проводить щорічні громадські перевірки органів влади та приватних компаній, 

які отримали дозвіл на оброблення персональних даних, щодо здійснення їх 

діяльності відповідно до норм закону про оброблення персональних даних. 

Якщо в результаті інспекції чи в поданих скаргах виявлені порушення закону 

про оброблення персональних даних, Агентство із захисту даних має право 

видавати заборони або надати повідомлення або звіт про порушення в поліцію. 

Energinet.dk також надсилає Агентству свої правила і процедури щодо збору та 

оборблення даних. По суті, дані в DataHub такі ж самі, як і ті, що зареєстровані 

мережевими компаніями. Різниця лише в тому, що вони також зареєстровані в 

TSO та належать DataHub. Данське Агентство із захисту даних не має 

заперечень проти того, що Energinet.dk відповідає за дані, зареєстровані в 

концентраторі. 

Модель керування даними. Energinet.dk несе відповідальність за 

створення і оброблення даних про споживання електроенергії в DataHub на 

національному рівні. Умови доступу до DataHub встановлюються відповідно до 

методологій, які мають бути затверджені регулятором відповідно до закону про 

електропостачання. Споживачі мають право доступу до своїх даних у DataHub, 

і жодних додаткових витрат не може бути покладено на споживача. 

DataHub, як очікується, почне функціонувати з 1 березня 2013 року, і на 

перехідний період, фактично до 1 жовтня 2014 року,  деякою мірою все ще 

будуть діяти існуючі умови ринку, тобто клієнт буде отримувати рахунки від 

свого DSO чи компанії – постачальника або від двох компаній: відповідно 

постачальника і DSO. Проте протягом перехідного періоду є одна відмінність 

від існуючої моделі:  усі зміни постачальника будуть оброблятися в DataHub. 

Із запровадженням моделі оптового ринку в 2014 році діяльність концентратора 

буде скорегована. У цій моделі роздрібні постачальники стануть центральними 

гравцями на роздрібному ринку електроенергії. Потік даних буде виглядати 

таким чином. DSO надаватиме в центр даних таку інформацію про 

вимірювання: 

 дані про встановлені прилади обліку, в тому числі їх кількість, адреси 

тощо; 
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 значення мережевого тарифу, пов’язаного з вимірюваннями; 

 типи вимірювальних даних. 

Energinet.dk буде надавати: 

 тарифи TSO; 

 витрати щодо зобов’язань з комунальних послуг (PSO) та інформацію, 

отриману від податкових органів з питань оподаткування (пов’язаних, 

наприклад, із діючими податковими ставками). 

Роздрібні постачальники електроенергії надаватимуть інформацію про 

споживачів щодо кожного приладу обліку, у т.ч. спеціальні податкові умови – 

такі, як, наприклад, податкові пільги для споживачів, що використовують 

електричне опалення. 

На основі інформації, наданої різними сторонами, DataHub буде обчислювати: 

 необхідну інформацію про платежі для кожного споживача; 

 суми рахунків, які мережеві компанії і Energinet.dk можуть виставляти 

кожному роздрібному постачальнику електроенергії; 

 суми рахунків, які надаються до податкових органів. 

На основі цієї інформації DSO і Energinet.dk будуть щомісяця виставляти 

рахунки постачальникам електроенергії за свої послуги. Рахунки будуть 

оплачуватися одноразово, причому виплата визначається за обсягом виміряного 

або розрахованого споживання в попередньому місяці. Роздрібні постачальники 

будуть також здійснювати на щомісячній основі податкові платежі за 

відповідний обсяг відпущеної та отриманої споживачами електроенергії. 

Споживачі. Споживачі електроенергії матимуть право безкоштовно 

отримувати дані про споживання. Крім того, відповідно до закону розподільні 

компанії зобов’язані зробити ці дані доступними для клієнтів. Energinet.dk несе 

відповідальність за дані відповідно до закону про захист даних. Компанія 

зобов’язана гарантувати, що споживачі можуть отримати доступ до своїх 

даних, а розподільні компанії зобов’язані здійснювати оброблення цих даних. 

Усі учасники ринку відповідно до закону про електропостачання зобов’язані 

надавати Energinet.dk необхідні дані для наповнення DataHub. Регулятор 

затверджує методології, відповідно до яких Energinet.dk розробляє процедури 

для DSO, постачальників та інших учасників ринку щодо передавання даних і 

права доступу до них. 
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Споживачі з річним споживанням понад 100000 кВт·г мають забезпечити 

погодинне зчитування даних приладів обліку. Очікується, що DataHub 

поліпшить і спростить процедуру оброблення даних і, таким чином, посилить 

конкуренцію і забезпечить більш оптимальні ціни для споживачів. 

Обґрунтування використання центральної комунікаційної моделі. 

Створення DataHub, як очікується, посилить конкуренцію, спростить доступ до 

інформації, забезпечить прозорість для споживачів, бажаючих змінити 

постачальника, полегшить адміністрування, а отже, сприятиме підвищенню 

ефективності роботи ринку. У той самий час дані про засоби та дані 

вимірювань вже не можуть розглядатися як «власність» мережевих компаній, 

тому що мережеві компанії більше не можуть надавати дочірнім компаніям 

інформацію про майбутні перемикання у своїй зоні, що дозволяє уникнути 

недобросовісної конкуренції. 

 

Ринок електроенергії Італії 

Італійський орган регулювання електроенергетики та газу (Italian regulatory 

authority for electricity and gas – AEEG) відповідає за регулювання енергетичних 

ринків шляхом: 

 розвитку конкуренції; 

 захисту прав споживачів; 

 підвищення якості обслуговування; 

 забезпечення рівномірного доступу та розподілу послуг по всій країні; 

 впровадження чіткої та прозорої тарифної системи на основі 

встановлених критеріїв. 

AEEG є незалежним органом, створеним відповідно до закону від 14 

листопада 1995 року з метою регулювання та контролю в 

електроенергетичному та газовому секторах. Крім того, з 2012 року AEEG 

регулює деякі аспекти водопостачання. 

AEEG приймає рішення, які можуть зачіпати інтереси різних зацікавлених 

сторін – таких, як споживачі, компанії та бізнес-групи. З цієї причини AEEG 

здійснює свою роботу на основі процедури консультацій, яка допомагає 

регулятору брати до уваги різні думки сторін, чиї інтереси можуть бути 

порушені новими методами регулювання. 
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AEEG стежить за тим, щоб компанії працювали відповідно до 

встановлених правил, та може накладати штрафи за їх недотримання, а також 

наймати спеціалізовані організації для припинення дій, що шкодять правам 

споживачів. Більш того, AEEG несе відповідальність за належне ставлення 

енергетичних компаній до положень, викладених у Додатку I Директиви 

2009/72 і Додатку I Директиви 2009/73. 

В енергетичному секторі працюють різні компанії: оператори 

передавальної системи, оператори розподільної системи та постачальники. 

Власне кажучи, необхідно брати до уваги відмінності між послугами, що 

надаються оператором розподільної системи (далі DSO – Distribution System 

Operator) і постачальником. Різниця між розподіленням і постачанням 

встановлюється законом, і AEEG регулює діяльність DSO та постачальників. 

Це означає, що постачальники і DSO мають дотримуватися правил, 

установлених AEEG (далі – Правила), тобто обов’язків, покладених на 

енергетичні компанії з метою розвитку конкуренції, підвищення якості послуг 

та належного захисту прав споживачів. Наразі в електроенергетичному секторі 

функціонує 144 DSO і 381 постачальник, в газовому – 247 DSO і 231 

постачальник. 

Роздрібний ринок електроенергії. На роздрібному ринку кожен клієнт 

має право і свободу вибору постачальника. Роздрібний ринок електроенергії, на 

якому зареєстровано 36,6 мільйона споживачів, став цілком відкритий для 

конкуренції з 2007 року. Постачальник є основною стороною взаємодії для 

споживача, який має контактувати зі своїм постачальником з питань 

забезпечення послуг, що надаються DSO. З цієї причини постачальник 

відповідає за подання запитів споживачами до DSO. Різні ролі постачальників і 

DSO впливають на структуру ринку і мають бути прийняті до уваги, особливо 

коли основний наголос робиться на обов’язки і положення, що стосуються 

керування даними та зчитування показань приладів обліку. 

Ринок вимірювань. В Італії вимірювальні послуги надаються відповідно 

до режиму регулювання, виданого AEEG. Організація вимірів здійснюється 

DSO для точок обліку приєднань споживачів в розподільній мережі, а також 

оператором передавальної системи (TSO – Transmission system operator) – 

відповідно для точок обліку в передавальній електричній мережі. 
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До вимірювання як виду послуг належить встановлення приладів обліку, 

їх налагодження, технічне обслуговування, зчитування і оброблення показань, 

їх збереження та надання постачальникам. AEEG встановив рамки регулювання 

та вимоги до інтелектуальних вимірювань, впровадження інтелектуальних 

приладів обліку електроенергії, часових інтервалів опитування, керування 

виміряними значеннями і процедури обміну даними (правил доступу до показів 

приладів обліку для постачальників та TSO). Оплата послуг здійснюється за 

рахунок спеціального «вимірювального» тарифу, який встановлюється для 

споживачів та затверджується AEEG за схемою цінової межі для прибутків 

суб’єктів, які здійснюють облікову діяльність (DSO і TSO). Щодо 

інтелектуальних вимірювань можна стверджувати, що Італія є найбільш 

передовою країною, де в електроенергетичному секторі встановлено 35 

мільйонів інтелектуальних приладів обліку. Найближчими роками Італія планує 

розглянути можливість впровадження другого покоління інтелектуальних 

приладів обліку електроенергії у світлі запровадження інтелектуальної мережі 

так само, як і вимог енергетичної ефективності, що набувають актуальності 

разом із процесом розроблення нової Директиви ЄС. 

Таким чином, DSO несе відповідальність за такі види діяльності: 

встановлення приладу обліку, його налагодження, технічне обслуговування, 

зчитування показань, керування даними, їх перевірка та доступність. DSO діє 

на основі концесії, що має на увазі організацію роботи та обслуговування 

розподільної мережі в конкретній географічній області. Постачання енергії в 

Італії насправді є монополістичною діяльністю. 

Керування даними. Сьогодні момент італійська модель керування 

даними базується на моделі організації обміну інформацією між DSO і 

постачальниками через децентралізовану мережу зв’язку, яка передбачає 

прямий обмін інформацією між DSO і постачальником. 

Законом від 13 серпня 2010 року для керування найбільшими потоками 

інформації на ринках електроенергії та газу створена інтегрована інформаційна 

система (SII – Integrated Information System), яка структурована таким чином, 

щоб утримувати бази даних точок приєднання до мережі і споживачів, а також 

дані про споживання і неоплачені рахунки. Очікується, що SII підвищить 

конкуренцію та прозорість, надасть споживачам можливість підключатися до 

мережі простіше і швидше, а новим постачальникам – легше та краще 

організовувати свою роботу. 
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SII працює за моделлю, яка реалізує перехід від децентралізованого до 

централізованого обміну інформацією між DSO та постачальниками, хоча 

існуюча децентралізована модель буде збережена доти, поки зазначений закон 

буде введено в дію цілком. 

SII була розроблена з метою заохочення конкуренції та прозорості 

енергетичних ринків, а також для вирішення проблем у відносинах між DSO і 

постачальниками. Відповідно до закону 2010 року AEEG відіграє дуже важливу 

роль у роботі SII. На теперішній час рішеннями AEEG встановлені загальні 

критерії для функціонування SII, затверджений Кодекс SII і обов’язки 

операторів (DSO, TSO і постачальників). Таким чином, SII буде відповідати за 

обмін даними з іншими учасниками ринку та за утримання і оприлюднення 

офіційних даних (сьогодні цю функцію виконує DSO). SII буде володіти 

головною базою даних, яка називатиметься RCU і буде містити інформацію, 

необхідну для здійснення таких процесів на ринку для існуючих точок 

підключення: попередня перевірка, підключення та відключення, перемикання, 

активація послуг, взаємодія з TSO для врегулювання процедур. Крім того, як 

зазначається в законі від 24 березня 2012 року, SII буде містити дані про 

споживання всіх точок обліку. Споживачі будуть завчасно проінформовані про 

причини збору інформації про них і з якою метою, а також будуть знати, як і 

ким використовуються їхні особисті дані. Прозоре оброблення персональних 

даних SII і енергетичними операторами буде забезпечуватися шляхом вжиття 

відповідних заходів. Крім того, дані про споживання не будуть 

використовуватися для отримання докладної інформації про спосіб життя 

особи. AEEG буде контролювати роботу SII та компаній щодо дотримання 

правил адресації і накладатиме штрафи в разі їх недотримання. 

Як зазначено вище, оброблення персональних даних може бути необхідне 

для виконання обов’язків згідно із законом і в інтересах суспільства. Тим не 

менш, суб’єкт даних, особливо споживач, матиме право отримати 

підтвердження або спростування існуючих даних про нього і право на 

отримання інформації від джерел персональних даних, а також інформацію 

щодо мети і методів оброблення його персональних даних в особи, якій ці дані 

можуть бути передані. Крім того, суб’єкт даних має право на одержання змін в 

даних у вигляді оновлень, виправлення або інтеграції даних; видалення або 

блокування даних, оброблених з порушенням закону. 
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Таким чином, SII покликана поліпшити конкуренцію та прозорість 

енергетичних ринків. Вона буде безпосередньо керувати багатьма 

процедурами, такими, як підключення, відключення, активація, дезактивація і 

переключення, з дотриманням конфіденційності даних і безпеки та з повною 

законністю процесів з юридичної точки зору. 

Проте SII буде реалізована поетапно. Перший етап, який охоплює реєстрацію 

операторів у SII і передачу мінімального набору даних, триває, і планувалось, 

що він буде завершений наприкінці 2012 року.  

 

Ринок електроенергії Норвегії 

Норвезький енергетичний ринок формально став відкритим для 

конкуренції з моменту набуття чинності Акта Енергетики (Energy Act) 1 січня 

1991 року. Водні ресурси та Енергетична Дирекція Норвегії (NVE) мають 

повноваження регулятора, а також несуть відповідальність за налагоджену 

роботу ринку енергії. Регуляторний комітет був заснований (як відділ NVE)  

1990 року. Як регулятор, NVE вів активну діяльність щодо розвитку 

регулювання енергомереж, забезпечення реального доступу до ринку всіх 

споживачів, спрощення процедури підключення споживачів до електричних 

мереж, забезпечення безпеки та якості постачання електроенергії, а також 

ефективного керування мережами. Подальшим етапом розвитку енергоринку 

Норвегії стало створення аналогічних моделей ринку в сусідніх 

Скандинавських країнах, в результаті чого утворився єдиний відкритий 

Скандинавський ринок електроенергії з єдиною системою енергообміну. 

Скандинавський енергоринок також взаємопов’язаний з Естонією, а також з 

ринком континентальної Європи та з Росією. Головним статутним завданням 

NVE щодо енергетики є сприяння соціальному та економічному розвитку 

шляхом ефективного та екологічно безпечного виробництва енергії, а також 

сприяння ефективному та надійному передаванню, розподіленню та 

використанню електричної енергії. 

Щодо регуляторної діяльності, то для NVE відповідальність визначається 

законами, указами та рішеннями парламенту й уряду, а також щорічним листом 

про розподіл повноважень міністра палива та енергетики. 

 

 



Розділ 2. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії: європейський досвід 

85 

 

NVE володіє повноваженнями, визначеними в законі про енергетику. 

NVE має повноваження для встановлення регуляторних норм щодо доходів у 

мережі, доступу до енергоринку і тарифів, недискримінаційної поведінки на 

ринку, а також щодо інформування споживачів, вимірювання, комерційного 

обліку та організації фізичного передавання електричної енергії в рамках 

Скандинавського Регіонального Об’єднання (Nord Pool Spot). Так само, як і при 

здійсненні регуляторної діяльності щодо забезпечення надійності системи й 

якості енергопостачання, NVE може ухвалювати необхідні рішення згідно з 

повноваженнями, встановленими в законі про енергетику. 

NVE є національним незалежним регулювальним органом влади на ринку 

електроенергії Норвегії. NVE не має зацікавленості в особистій власності та у 

власних економічних вигодах в електроенергетичної промисловості та є 

незалежною організацією зі своїм у встановленим парламентом бюджетом, а 

також установленими власними повноваженнями. 

Існує договір про кооперацію між NVE, Антимонопольним відомством 

(зокрема, з питань злиття та моніторингу на ринку) і Вищим фінансовим 

відомством Норвегії (щодо фінансових ринків). 

NVE є членом Європейської асоціації вільної торгівлі та учасником 

Угоди про європейський економічний простір (ЄЕП). У зв’язку з цим заходи 

ЄЕП щодо адаптації нових директив Європейського Союзу впроваджуються і в 

Норвегії. Директива про Електроенергетику 2003/54/EC та Регулювання 

1228/2003 була прийнята Загальними зборами комітету ЄЕП у грудні 2005 року. 

Третій пакет документів (так званий 3-й Пакет) набере чинності в Норвегії 

після прийняття рішення Загальними зборами комітету ЄЕП і дальшого 

затвердження парламентом. 

Роздрібний ринок. Кожна організація, яка веде комерційну діяльність на 

ринку електроенергії та/або на ринку обслуговування мереж, повинна мати 

торгівельну ліцензію. Станом на кінець 2011 року NVE здійснювала контроль 

над 450 ліцензіями. 

У Норвегії існує один офіційний веб-сайт з інформацією для порівняння 

цін, керований Антимонопольним відомством Норвегії. Ця інформація дає 

змогу порівняти ціни з трьох найпоширеніших контрактів на ринку, і близько 

50 % споживачів мають контракти, перелічені на зазначеному сайті. 
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Споживач може легко дізнатися про вартість контракту і вибрати 

постачальника, використовуючи калькулятор цін. Постачальники зобов’язані 

розміщувати інформацію про вартість і умови контракту. У Норвегії не існує 

регулювання цін. Споживачі, які не вибрали постачальника, перші шість тижнів 

обслуговуються мережевим постачальником за ціною не вище ніж 5 крон за 1 

кВт·год без ПДВ (6,25 крон за 1 кВт·год з ПДВ). Після шести тижнів 

споживання енергії за ціною, установленою оператором мережі, в остаточному 

підсумку споживач отримує стимул вибрати постачальника. 

Система розподілення. У Норвегії існує всього один оператор 

передавальної системи (TSO – Transmission system operator) під назвою Statnett 

SF. Ця організація з 1992 року офіційно є окремою компанією і має відповідати 

своєму функціональному становищу. 

На рівні операторів розподільних систем (DSO – Distribution System 

Operator) у Норвегії існує вісім офіційно зареєстрованих компаній, які 

обслуговують понад 100 тисяч побутових споживачів. Ці компанії 

задовольняють близько 60 % попиту побутового сектора. Ця вісім компаній 

зобов’язуються брати участь в програмі відповідності згідно з директивою про 

електроенергетику. Програма відповідності є засобом NVE для моніторингу 

послуг електропостачання DSO щодо їх відповідності законодавчим і 

функціональним нормам. Крім восьми DSO, у Норвегії також функціонує 34 

інших DSO. Загальна кількість DSO Норвегії сягає 157, більша частина яких є 

суспільною власністю. У Норвегії функціонує понад 100 компаній-

постачальників. У цілому ринок електроенергії являє собою вертикально 

інтегровану систему мереж і постачання, а також багато невеликих локальних 

мереж. Діючі постачальники в сукупності обіймають 70 % ринку. 

Модель керування даними. Заплановане впровадження інтелектуальних 

систем вимірювання є певним викликом для DSO Норвегії, особливо для 

невеликих компаній з низькою конкурентоспроможністю у сфері 

інформаційних і комунікаційних технологій. Численні дослідження 

підтверджують необхідність розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій для забезпечення дальшого ефективного розгортання 

інтелектуальних систем вимірювання. Сьогодні на ринку електроенергії 

Норвегії для передачі даних про споживання електроенергії від DSO до 

постачальників використовується комунікаційний центр під назвою Nubix. 
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Постачальники отримують ідентифікаційний номер (ID) точки 

вимірювання, який потрібен підчас процедури підключення до постачальника. 

В іншому разі здійснюється двосторонній зв’язок між постачальником і 

DSO. В цілому на ринку очікується зростання необхідності створення 

інформаційного центру до моменту цілковитого впровадження інтелектуальних 

систем вимірювання, яке заплановано на 2017 рік. 

У січні 2012 року NVE дало Statnett (як ТSO) вказівку щодо аналізу і 

розвитку загальноприйнятих методик передачі даних на норвезькому ринку 

електроенергії для кінцевих споживачів. Метою загальних систем передачі 

даних є забезпечення ефективного використання інтелектуальних систем 

вимірювання, які сприятимуть подальшому розвитку ринку електроенергії. 

Нещодавно Statnett підбила підсумки фінансового аналізу щодо загальних 

систем передачі даних. Ці методики дадуть змогу здійснювати комбінований 

комерційний облік для постачальників відповідно до рекомендацій NordREG 

від грудня 2011 року. При цьому розглядалися дві основні моделі: модель 

інформаційного центру з централізованим керуванням даними та їх зберіганням 

і децентралізована модель, де загальний комунікаційний центр надає доступ до 

баз даних вимірювання всіх DSO. Перша модель передбачає передачу 

численних обов’язків DSO центральній системі керування даними, у т.ч. 

заходи, що стосуються споживача (такі, як підключення до постачальника і, 

можливо, розрахунки за використання мережі). Фінансовий аналіз переконливо 

твердить про необхідність використання центру обміну даними (економія 

становитеме від 212 до 424 млн норвезьких крон). Водночас самий час при 

використанні комунікаційного центру (децентралізована модель) економія 

становитеме від 84 до 96 млн норвезьких крон. 

Нарівні з фінансовою доцільністю централізована модель керування 

даними краще від децентралізованої за такими характеристиками: 

 якість даних і ефективність розподілу показань приладів обліку; 

 підтримка централізованої моделі електропостачання; 

 підтримка інших функцій інтелектуальних систем вимірювання; 

 ефективна організація та керування загальними інформаційно-

комунікаційними системами; 

 надійність щодо міжнародної інтеграції. 
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Роздрібний ринок. Відповідно до розподілу повноважень, що наберуть 

чинності до 2017 року, дані вимірювань будуть реєструватися і розміщуватися 

DSO, який є норвезьким оператором з вимірювання. За умови впровадження 

центру обміну даними до нього перейдуть деякі вимоги, які застосовувалися 

раніше до DSO. Тим не менш, DSO, як і раніше, буде нести відповідальність за 

системи вимірювання та кінцеву якість вимірювальних даних. Центр обміну 

даними може не взяти на себе цю відповідальність, але при цьому міг би 

надавати гарантію якості послуг, що сприяло б поліпшенню процесу керування 

даними. 

Регуляторними нормами встановлено, що споживач повинен буде мати 

доступ до даних про своє енергоспоживання за минулий день до 9-ї години 

ранку наступного дня. Дані про погодинне споживання електроенергії будуть 

зберігатися впродовж 15 місяців, тоді як дані про щотижневе і щомісячне 

споживання – протягом трьох років. 

Треті сторони, з дозволу споживача, можуть також мати доступ до даних 

вимірювання, з огляду на той факт, що їхнім власником є споживач. 

З впровадженням загальних інформаційно-комунікаційних систем 

з’явиться можливість пред’явлення вимог щодо підвищення рівня безпеки 

даних. Умови конфіденційності дозволять споживачу здійснювати моніторинг 

своїх даних у центрі обміну інформацією та отримувати інформацію про осіб, 

що мають доступ до його даних. Також у споживача з’явиться можливість за 

своїм бажанням приймати рішення, чи розміщувати більш розширені (щодо 

мінімально необхідних) дані про своє енергоспоживання. 

Відповідно до вимог щодо вимірювань DSO будуть розміщувати в 

інтернеті інформацію про споживання, ціни, тарифи та їхню повну вартість. 

Можливо, ці завдання перейдуть під відповідальність центру обміну 

інформацією. Умови розміщення інформації про комерційний облік буде 

змінено на наступних етапах. NVE розробляє інформаційну кампанію 

здебільшого для просування інтелектуальних приладів обліку, з якої споживачі 

мають дізнатися про вигоди їх упровадження, а також, імовірно, про параметри 

загальної інформаційно-комунікаційної системи. 

Ринок обліку енергоспоживання. У Великобританії на ринку обліку 

енергоспоживання історично склалося, що впровадження вимірювальних 

систем обліку компаніями-операторами мереж здійснювалось як регульована 

монопольна діяльність. 
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З 2006 року OFGEM здійснив низку заходів щодо стимулювання розвитку 

конкуренції на даному ринку. Незважаючи на те, що компанії-оператори мереж 

не є законними монополістами у зазначеній сфері послуг, OFGEM виявило 

низку факторів, які негативно впливають на розвиток конкуренції. Ключовою 

можна вважати тезу, що споживачі, скориставшись послугами підключення 

систем обліку у компанії, відмінної від постачальника електроенергії, не 

матимуть можливості отримувати від енергопостачальної компанії скореговані 

рахунки за споживану електроенергію. 

У межах заходів щодо сприяння розвитку конкуренції в системах обліку 

електроспоживання OFGEM розподілив контроль над рівнем цін, 

відокремлюючи постачальні компанії від підприємств, які надають послуги з 

впровадження систем обліку. З цього моменту споживач, який користується 

вимірювальними системами інших компаній, отримує скореговані рахунки від 

енергопостачальної компанії за споживану електричну енергію. 

Конкуренція з надання послуг у сфері обліку енергоспоживання більш 

розвинута в електроенергетиці, оскільки контроль над рівнем цін на послуги 

компаній, які впроваджують системи обліку, було скасовано у 2007 році. На 

теперішній час на ринку електропостачання все частіше спостерігаються 

випадки, коли споживачі користуються послугами компаній-операторів систем 

обліку. Розвиток конкуренції на ринку систем обліку спричинив розподіл 

повноважень учасників ринку. Компанії-постачальники грають найбільшу роль 

у сфері впровадження систем обліку обсягів енергоспоживання та несуть 

найбільшу відповідальність за впровадження та надійну роботу вимірювальних 

систем. Внаслідок цього у сфері систем обліку споживачі взаємодіють, у першу 

чергу, зі своїми постачальниками. Для порівняння: компанії-оператори мереж 

досить рідко мають контакт зі споживачами стосовно використання систем 

обліку, при цьому зберігаючи певні обов’язки з вимірювання при аварійних 

ситуаціях. Як наслідок, на відміну від законодавств інших держав, де діяльність 

на ринку систем обліку здійснюється однією стороною, як такі частіше за все 

виступають компанії-оператори мереж, у Великобританії ці види послуг 

забезпечуються постачальником, оператором розподільної мережі або 

неліцензованою третьою стороною. 
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Розподіл повноважень. 10 листопада 2011 року у Великобританії набули 

чинності Правила газо- та електропостачання для внутрішніх ринків (Тhe 

Electricity and Gas Regulations). Ці правила зобов’язують операторів 

магістральних мереж (далі TSO – Transmission System Operator) проходити 

обов’язкову сертифікацію на відповідність вимогам Третього Пакету 

документів (включаючи підтвердження, що TSO відмежована від виробництва 

та розподілу енергоносіїв). Також відповідно до нових правил було створено 

Національне Відомоство з питань регулювання у Великобританії (the National 

Regulatory Authority for GB), яке отримало повноваження з адміністрування 

процесу сертифікації компаній-операторів магістральних мереж. 

Управління вимірювальними даними. Згідно з нормативними 

документами, які були прийняті урядом Великобританії у березні 2011 року, 

система обліку енергоспоживання має містити такі елементи: 

 газові та електричні інтелектуальні лічильники; 

 внутрішньобудинкові засоби обліку (зокрема, «Дісплей всередині 

будинку» (In-Home Display) для побутових споживачів з метою відображення 

інформації про енергоспоживання; 

 інформаційна мережа широкого радіусу дії для здійснення 

двостороннього зв’язку між інтелектуальним лічильником і компанією-

провайдером зв’язку (Data Communications Company, DCC); 

 домашня інформаційна мережа для передачі та відображення 

вимірювальних даних з інтелектуальних лічильників на «домашньому дисплеї». 

Інтелектуальні лічильники дозволяють отримувати інформацію про 

обсяги енергоспоживання кожної півгодини протягом року. Натомість 

споживач отримує право контролювати доступ до вимірювальних даних, а 

також рівень їх деталізації. Нижче наведено засоби здійснення обміну 

вимірювальними даними. 

Провайдер інформаційних систем зв’язку (DCC). Ключовим є рішення 

уряду, згідно з яким компанії-постачальники є відповідальними за 

впровадження вимірювальних систем, тобто за їх закупівлю та встановлення. 

При цьому обмін даними вимірювань буде координуватись централізовано за 

допомогою нової структури – постачальника інформаційних систем та зв’язку 

(DCC). 
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Уряд зазначає, що така схема «…пропонує найоптимальнішу модель для 

впровадження інтелектуальних вимірювальних систем у Великобританії». 

Зокрема, централізована модель обміну даними поєднує стимулювання 

постачальників надавати послуги високої якості споживачам з широкими 

можливостями для спрощення і поліпшення виробничих процесів, що полегшує 

процес переключення споживачів між постачальниками. 

За цією схемою у разі, коли постачальник, оператор мережі або третя 

сторона мають намір отримати доступ до вимірювальних даних систем обліку, 

це можна здійснити двома способами: 

 споживач може надати прямий доступ до вимірювальних даних 

(перемістити дані з лічильника на пристрій (наприклад, через USB) та 

відправити свої дані електронною поштою; 

 компанія-провайдер (DCC) може отримувати і надавати вимірювальні 

дані за запитом відповідної уповноваженої сторони (яка має відповідну угоду 

або інші права на дані). У цьому сенсі DCC діє як зберігач даних споживача. 

DCC має бути вузькопрофільною структурою. Послуги із зв’язку та 

обробки даних будуть надаватись відповідними постачальниками послуг, а 

DCC буде здійснювати управління цими контрактами. З метою спрощення 

надалі поняття DCC поєднуватиме саму структуру та компанії-провайдери 

послуг, контракти котрих підпорядковуватимуться цій організації. 

DCC буде ліцензованим органом, відповідальним за закупівлю та 

управління контрактами постачальників послуг з обробки даних та зв’язку. 

DCC зобов’язаний бути незалежним від своїх постачальників послуг з обробки 

даних і зв’язку. 

Тендер з отримання ліцензій DCC буде проводитись паралельно із 

закупівлею послуг відповідних компаній, які будуть обрані шляхом відкритого 

конкурсу. Послуги зв’язку будуть розподілені за географічним принципом на 

три регіони. Щодо надання послуг з обробки та управління даними, та буде 

обраний єдиний провайдер для трьох регіонів. Ключові завдання закупівлі є 

такими: 

 надати остаточне функціональне технічне рішення стосовно послуг з 

обробки та передавання вимірювальних даних інтелектуальних систем обліку, 

яке буде ефективним, економічним, з можливістю координування з самого 

початку і протягом тривалого періоду часу; 
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 впровадження систем при витратах, сумірних з вигодами, а також з 

можливістю гнучко адаптуватися до мінливих довготривалих вимог, в тому 

числі там, де такі зміни необхідні внасліок внесення поправок до нормативно-

правової бази; 

 перейняти, у відповідних випадках, кращі галузеві підходи щодо 

закупівель і управління контрактами з постачальниками відповідних послуг; 

 забезпечити безперервність роботи у разі фінансового або 

операційного збою, закінчення терміну або дострокового припинення терміну 

дії ліцензії DCC, або контракту постачальника послуг. 

Сьогодні уряд Великобританії розробляє та впроваджує нову нормативну 

базу з метою забезпечення ефективної діяльності DCC. 

DCC і сторони, яким надаються послуги, підлягатимуть відповідному 

регулюванню та контролю, що затверджено такими нормативними актами: 

 Порядок обмеження DCC (Тhe DCC Prohibition Order) – декларування 

вимоги у регулюванні DCC; 

 Ліцензія DCC (Тhe DCC Licence) – визначення обов’язків та обмежень 

щодо DCC; 

 Порядок отримання ліцензії DCC (Тhe DCC Licence Application 

Regulations) – визначення умов проведення конкурсу з присудження ліцензії 

DCC; 

 низка нових умов в існуючих ліцензіях та змін до існуючих кодексів; 

 Кодекс інтелектуальної енергетики (Тhe Smart Energy Code – SEC) – 

встановлення оперативних заходів щодо DCC. 

Ofgem здійснюватиме контроль діяльності DCC за тими самими 

критеріями, що і компаній-операторів мереж. Наприклад, Ліцензія DCC (Тhe 

DCC Licence) визначатиме низку різних обов’язків та повноважень, і Ofgem 

буде здійснювати контроль за допомогою нормативних важелів, 

використовуючи для цього свої повноваження щодо проведення моніторингу та 

запровадження примусових заходів, а також шляхом удосконалення ліцензій. 

DCC, компанії-постачальники та оператори розподільних мереж будуть 

підпорядковані та діятимуть відповідно до вимог Кодексу інтелектуальної 

енергетики (SEC). Таким чином, невідповідність вимогам SEC водночас буде 

означати невідповідність вимогам ліцензії. Ofgem буде нести відповідальність 

за узгодження певних змін в SEC, аналогічно як і у інших галузях, в яких Ofgem 

здійснюватиме нормативний контроль. 



Розділ 2. Впровадження автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії: європейський досвід 

93 

 

Як було зазначено, первинна структура DCC буде обрана за результатами 

відкритого тендеру, який буде проводитись урядом. Термін дії Ліцензії DCC 

буде обмеженим з урахуванням можливості подовження на подальший період 

часу. Наступні тендери з метою призначення нового DCC (або подовження 

повноважень попереднього) Ofgem проводитиме завчасно, до моменту 

вичерпання строку чинної ліцензії. 

Постачальник буде зобов’язаний встановлювати інтелектуальні прилади 

обліку за власний кошт (хоча встановлення може бути вилучено з умов 

контракту). Видатки на встановлення (як і на закупівлю), ймовірно, будуть 

враховані у рахунку за спожиту електроенергію. Обслуговування приладів 

обліку буде також частиною зобов’язань постачальника (однак насправді ці 

обов’язки зазвичай беруть на себе компанії-оператори вимірювання  як 

субпідрядники). Уряд пропонує надати компаніям-постачальникам доступ до 

певних вимірювальних даних інтелектуальних систем обліку з метою 

виконання нормативних обов’язків. Небажаним є надання доступу до 

інформації щодо обсягів енергоспоживання за кожні півгодини. Отримання 

доступу до інформації, яка перевищує визначені межі, необхідні для виконання 

нормативних зобов’язань, буде можливе лише за умови отримання згоди 

споживача. Сьогодні уряд проводить консультації щодо порядку отримання 

вимірювальних даних операторами вимірювання (інакше кажучи, шляхом їх 

надання постачальником або отримання незалежного доступу за згодою 

споживача). 

З метою виконання нормативних зобов’язань уряд Великобританії 

пропонує надати компаніям-операторам розподільних мереж доступ до певних 

вимірювальних даних інтелектуальних систем обліку. 

Опис та компоненти моделі послуг. На першому етапі DCC буде діяти 

як посередник у процесі передавання даних з приладу обліку до тих, хто 

здійснив запит. Сьогодні уряд Великобританії розглядає можливість 

забезпечити, щоб сторони мали доступ тільки до даних, на які вони мають 

право (наприклад, третім сторонам доступ можливий тільки до тих даних, на 

які споживач дав згоду). Можна очікувати, що у перші роки обсяг таких 

повідомлень буде досить невеликим, але з часом, з приєднанням все більшої 

кількості компаній до Кодексу інтелектуальної енергетики і збільшенням 

кількості послуг для споживачів, обсяг повідомлень буде зростати. 
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З часом передбачається, що DCC візьме на себе функції реєстраційного 

центру, який сприятиме спрощенню процедури зміни постачальника щодо всіх 

видів споживання газу та електроенергії, включаючи невітчизняних 

споживачів. DCC також може взяти на себе функцію збирання даних (іншими 

словами, здійснювати процес збору індивідуальних даних споживача з метою 

регулювання). 

Можливо, DCC буде пропонувати послуги за додаткову вартість 

(оплатау) іншим галузям промисловості, не пов’язаним з енергетикою, якщо це 

не буде заперечувати можливості виконувати основні функції у галузі 

енергетики. 

Розроблюється нормативна база, що регламентуватиме умови та 

обставини, за яких DCC зможе впроваджувати нові види послуг. Вона и також 

буде містити заходи, за допомогою яких основна частка користувачів послуг 

DCC зможе отримати певні вигоди від розширення спектру послуг DCC. 

Контроль вимірювальних даних. На даний час уряд Великобританії 

проводить консультації щодо доступу до вимірювальних даних та їх 

конфіденційності. Серед інших пропозицій передбачається надання споживачу 

права особисто обирати, кому надавати доступ до вимірювальних даних 

інтелектуальних систем, та рівень їх деталізації. Проте у будь-якому разі 

ліцензовані компанії-постачальники та оператори розподільних мереж 

матимуть можливість знімати показання щомісячного енергоспоживання з 

метою комерційного обліку або виконання нормативних обов’язків без 

підтвердження споживача. 

5 квітня 2012 року уряд Великобританії оприлюднив консультативні 

пропозиції щодо конфіденційності та прав споживача. Ключові тези (стосовно 

сторін, які отримують дані з енергоспоживання за допомогою DCC) є такі. 

Постачальники енергії. Основні принципи: 

 дозволити постачальникам зчитувати щомісячні (або за більші 

періоди) дані про обсяги енергоспоживання без згоди клієнта (з метою надання 

рахунків до сплати, а також з метою виконання будь-яких існуючих 

нормативних вимог або ліцензійних зобов’язань). 

 дозволити постачальникам зчитувати щодобові (або за більші періоди) 

дані про обсяги енергоспоживання (при визначенні можливості споживачів 

ухилятися від цих (і) дій з будь-якою метою, виключаючи (у тому числі, у разі) 

діяльності, пов’язаної з маркетингом та продажами); 
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 вимагати від постачальників обов’язково отримувати згоду від своїх 

клієнтів на зчитування півгодинних даних про обсяги енергоспоживання або на 

використання даних про енергоспоживання з метою продажу та маркетингу. 

Винятки до основних принципів: 

 дозволити здійснення спеціальних заходів щодо зчитування 

вимірювальних даних без згоди споживача, якщо постачальник має 

обґрунтовані підозри щодо крадіжки, або з метою деталізованого комерційного 

обліку (наприклад, при зміні умов оренди, постачальника чи тарифного плану), 

або при надсиланні споживачу відповідних запитів. Рівень доступу до 

вимірювальних даних у таких випадках має обмежуватись інформацією про 

щоденне енергоспоживання; 

 дозволити збір даних про півгодинне енергоспоживання для 

здійснення офіційно затверджених випробувань, за наявності чіткої можливості 

відмови споживача. 

Розподільні компанії. Уряд розглядає механізми з надання доступу до 

вимірювальних даних і розподільним компаніям. У консультативному 

документі від 5 квітня 2012 року уряд Великобританії зазначив, що розподільні 

компанії мають розробити більш детальний план щодо конфіденційності 

інформації, і визначитись, які саме дані будуть використовуватись, та передати 

цей план на розгляд для затвердження у Ofgem  та в уряді. 

В дійсності, до того часу, поки не буде затверджений порядок отримання 

доступу до більш детальних вимірювальних даних, розподільні компанії будуть 

отримувати інформацію про обсяги щомісячного енергоспоживання на тих 

самих умовах, що і компанії-постачальники. 

Треті сторони. У ролі третіх сторін виступають енергосервісні компанії 

та незареєстровані, з певних причин, компанії-енергопостачальники. Треті 

сторони матимуть можливість отримувати доступ до вимірювальних даних 

через DCC за наявності підтвердження зі сторони споживача. 

 

Інформація, яка надається споживачам 

Існує багато засобів, за допомогою яких споживач зможе отримувати 

інформацію про власне енергоспоживання. Споживачі матимуть домашній 

дісплей (IHD), який надаватиме таку інформацію: 
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 зовнішнє відображення рівня навантаження в режимі реального часу; 

 поточний та минулий рівень споживання газу та електроенергії; 

 відображення балансу рахунків споживача. 

Споживачі зможуть отримувати доступ до вимірювальних даних за 

допомогою домашньої мережі (HAN) та переносити відповідну інформацію на 

будь-які прилади через поєднувальний пристрій. 

Постачальники енергії будуть зобов’язані забезпечити локальний доступ 

або опосередковано надавати інформацію щодо півгодинного рівня споживання 

електроенергії за 13 місяців відповідно до запитів споживача. 

Згідно з Актом про захист інформації (Data Protection Act, 1998) особи 

мають право на отримання інформації, яка безпосередньо їх стосується. 

Уряд Великобританії провів попередню фінансову оцінку, згідно з якою 

встановлено, що за двадцятирічний період загальна вартість розгортання 

програми складе 11,3 млрд фунтів. Прогнозовані надходження після реалізації 

програми у побутовому та малому комерційному секторі становитимуть 18,3 

млрд фунтів. Це означає, що чистий прибуток становитеме 7,3 млрд фунтів. 

Основну частку прибутків складатимуть надходження, отримані в результаті 

зменшення обсягів енергоспоживання та зниження витрат у промисловому 

секторі. 

Щодо доцільності використання централізованої моделі керування 

даними. Ринок енергії Великобританії має низку особливостей, які свідчать про 

те, що створення централізованої комунікаційної компанії є найкращим 

рішенням у побудові системи керування даними. Ключовою тезою є те, що 

дану функцію буде виконувати не одна компанія-монополіст, оскільки: 

 Великобританія має конкурентний ринок енергії з численними 

компаніями-постачальниками; 

 на ринку вимірювальних систем існує конкуренція, і відповідні 

послуги можуть надаватись різними учасниками ринку (оператори 

розподільних мереж, постачальники, треті особи); 

 існують чисельні оператори розподільних мереж, розповсюджені по 

всій Великобританії, тому споживачі не мають прямого контакту з операторами 

мереж (про створення «інформаційного центру постачальника» йшлося вище). 
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Переваги централізованого керування вимірювальними даними: 

 ефективність витрат – централізація забезпечить істотну економію з 

надання послуг зв’язку та оброблення даних; 

 покриття важкодоступних точок обліку – централізація передбачає 

комплексні комунікаційні рішення, що забезпечують цілковите розгортання 

системи; 

 ефективність промислових процесів – DCC має великий потенціал, 

щоб взяти на себе функцію керування даними щодо раціоналізації і 

вдосконалення виробничих процесів, у тому числі процедури зміни 

постачальника; 

 безпека даних – централізована модель забезпечення зв’язку поліпшує 

впровадження всебічних, послідовних та остаточних заходів безпеки; 

 інтелектуальні мережі – централізована комунікаційна модель 

керування забезпечує більш широкі можливості для розвитку інтелектуальних 

мереж порівняно з альтернативними децентралізованими моделями побудови 

комунікаційних систем; 

 позагалузеві послуги за додаткову вартість – DCC здійснюватиме 

керування комунікаційною інфраструктурою, яка поширена по всій 

Великобританії. Це може дати можливість пропонувати свої послуги іншим 

галузям промисловості за додаткову плату, тим самим з часом компенсуючи 

витрати у секторі енергетики. 

Недоліки: 

 більш висока вартість послуг з впровадження інформаційних систем; 

 за відсутності тиску зі сторони конкурентів послуги DCC можуть не 

відповідати дійсним потребам споживачів; 

 додаткові витрати на розроблення нормативно-правої бази для 

впровадження DCC, а також проведення тендерних процедур з метою 

призначення DCC та компаній-постачальників послуг. 

Німеччина. Електроенергетичні та газові мережі в Німеччині є 

регульованими монополіями. В електропередавальній системі працює чотири 

TSO - Transmission GmbH на Сході,  TransnetBW GmbH в Південному Заході, 

Amprion GmbH охоплює більшу частину західної частини Німеччини, а TenneT 

TSO GmbH розташована від голландських та датських кордонів  до Альп. За 

даними моніторингу національного регулятора BNetzA, в електроенергетиці 

Німеччини діє 866 DSO. 
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В газотранспортній системі працює 16 TSO і є 707 DSO. 

В електроенергетичному ринку роздрібної торгівлі в даний час близько 

1013 діючих постачальників. До ринку входить 48000000 вітчизняних 

споживачів електроенергії, для яких поставку здійснюють DSO, 3 мільйони з 

яких були включені постачальниками в 2011 році, темпи росту склали 6,5%. У 

газовому ринку роздрібної торгівлі в даний час діє 820 постачальників, 

13500000 вітчизняних споживачів газу поставляються DSO. 

Відповідно до Закону про енергетику (EnWG), DSO обов’язково 

виступають в якості оператора обліку до тих пір, поки клієнт не вибере третю 

сторону для експлуатації та / або читання даних засобів обліку. У 2011 році, 866 

DSO виступало в якості операторів обліку, яких можна вважати гарантованими 

подібно до гарантованого постачальника. Також, діє 20 незалежних операторів 

обліку, які є доволі успішними у промисловості і сегментах малого та 

середнього бізнесу ринку електроенергії. 

У той час, як одні і ті ж правила застосовуються як для обліку 

електроенергії, так і для обліку газу, діяльність третіх сторін у якості 

операторів обліку в електроенергетиці масштабніша, ніж в секторі газу.  

Регуляторний режим. У 2005 році проведена докорінна зміна 

нормативно-правової бази шляхом перегляду правил регулювання (EnWG). Ці 

законодавчі поправки, а також ряд нових постанов, були призначені для 

транспонування до вимог другого пакету ЄС для внутрішнього ринку 

енергетики, Директив 2003/54/EC і 2003/55/EC, а також реалізації Правил 

1228/2003/EC.  

EnWG знову був переглянутий в 2011 році, щоб транспонувати третій 

пакет, а саме: директиви 2009/72/EC та 2009/73/EC, а також виконувати правила 

713/2009/EC, 714/2009/EC і 715/2009/EC. 

В основі нового закону про енергетику було створення регулюючого 

органу для електроенергетики і газових мереж. Нормативна відповідальність 

розділена на національному і на федеральному рівні держави. Bundesnetzagentur 

für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post унд Eisenbahnen (BNetzA) діє на 

національному рівні, в той час як на федеральному рівні держави кожен з 

федеральних органів можуть встановлювати свою власну нормативну базу. 

Федеральна державна відповідальність встановлена для мереж в рамках 

Федерального кордону. 
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BNetzA несе пряму відповідальність за системи передачі та співпрацю з 

регулюючими органами інших держав-членів ЄС, Агентства зі співпраці з 

Регулювання енергетики (ACER) та Європейської комісії. 

Модель керування даними. На сьогоднішній день дані лічильника 

використовуються для трьох цілей: 

 балансування кількості виробленої і споживаної енергії; 

 встановлення мережевих тарифів між DSO і постачальником (для 

побутових клієнтів); 

 оплата споживаної кількості енергії. 

DSO отримує облікові дані від операторів обліку. DSO перевіряє дані та 

відправляє до TSO і постачальника - для балансування (щомісяця) і 

постачальнику - для білінгових розрахунків (щорічно). Процедури обміну 

даними від вимірювальних приладів регулюється в рамках стандартизованих 

процесів, які були встановлені BNetzA при консультації із зацікавленими 

сторонами (особливо постачальниками і DSO). Ці процеси описують абстрактні 

зв'язки між учасниками ринку (постачальник, DSO, TSO і оператор обліку). 

Вони являють собою обов'язкові правила  із зазначенням термінів, протоколів 

передачі даних і комунікацій між відповідними зацікавленими сторонами для 

кожного процесу.  

BNetzA було створено правила для трьох основних процесів: 

 підключення (GPKE – процеси для забезпечення споживачів 

електроенергією) - важливо для безперешкодного і своєчасного підключення 

постачальником (з 2006 р.); 

 вимірювання в контексті функціонування оператора вимірювання як 

третьої сторони, (Wechselprozesse ім Messwesen, WIM) – важливий для 

безперешкодного і своєчасного підключення засобів вимірювання оператором 

обліку (з 2009 р.); 

 Балансування Mabis – важливий для безперешкодного і своєчасного 

обліку спожитої та переданої енергії в контрольованій зоні (з 2010 р.). 

На сьогоднішній день кожен DSO являє собою відповідний центр 

комунікацій даних між зацікавленими сторонами з метою білінгу і перемикань, 

оскільки він несе відповідальність за своєчасну перевірку і своєчасну відправку 

даних. 
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Крім цього, споживач має можливість укласти угоду зі своїм 

постачальником послуг щодо передавання даних безпосередньо між 

оператором обліку і постачальником для цілей, наприклад, щомісячних 

розрахунків. У цих випадках не існує спеціальних правил виконання процесу. 

Інсталяція та запровадження цих процесів зайняло чимало часу і 

відповідної вартості (по кожному з близько 1000 постачальників і 900 DSO). 

Передумовою для успіху є наявність працездатних ІТ - систем у кожної із 

зацікавлених сторін, в результаті чого обмін ручними даними не 

застосовується. 

Споживачі. Завдяки новим технічним можливостям стало легше 

отримувати більш докладні дані (особливо часові інтервали) споживання. 

Завдяки досвіду в телекомунікаційному секторі стали більш захищені дані 

власників та споживачів. У Німеччині, проблеми захисту даних повинні 

розглядатися на ранній стадії розробки технічних рішень та підготовки 

правових норм. 

З міркувань безпеки, показання лічильника повинні вважатися як 

особисті дані, тому що вони завжди пов'язані з "ID", наприклад з 

ідентифікатором лічильника. Власник даних контролює дані, тобто перевіряє, 

хто отримує доступ до даних та  для яких цілей. Ці рішення споживача мають 

бути відображені в контрактах з учасниками енергетичного ринку. 

Традиційно, коли зчитування даних про кількість споживання 

проводилось один раз на рік, не було жодних спеціальних правил. Однак,у 

майбутньому, нові вимоги будуть виникати по міру того, як обсяг споживання 

буде визначатися більш часто (кілька разів в день) і що такі дані будуть 

збиратися дистанційно. Не кожна зацікавлена сторона потребує цих докладних 

даних для своїх цілей. Клієнт повинен бути належним чином поінформований 

про використання його даних. 

Попереднього погодження перед використанням його даних третіми 

сторонами не потрібно. 

Вимоги конфіденційності, проте, не завжди відповідають вимогам 

гнучкості. Проблема виникає в узгодженні протилежних цілей. Існує 

необхідність в більш гнучкому енергетичному ринку, зокрема, за участю 

побутових споживачів. 
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Для цього повинні бути отримані дані минулих вимірювань або 

додаткових даних від лічильників для цілей балансування та плати за 

користування мережею. Тим не менш, для участі в майбутньому енергетичного 

ринку дані повинні збиратись частіше та у більшому обсязі, а також необхідно 

забезпечувати їх конфіденційність та безпеку. 

Проблеми інтелектуального вимірювання в Німеччині не обмежуються 

забезпеченням конфіденційності, але й пов’язані з їх безпекою. Державний 

орган, відповідальний за безпеку даних припускає, що в майбутньому 

середовищі інтелектуальних вимірювань (в тому числі комунікацій між 

комерційними партнерами), кожна зацікавлена сторона ІТ системи (у тому 

числі кожен споживач з інтелектуальними лічильниками) та телекомунікаційні 

мережі загального користування повинні бути захищені. 

На цьому тлі, в жовтні 2010 року було розпочато проект розробки 

технічних і організаційних рішень для одночасного досягнення трьох цілей: 

створення енергетичного ринку майбутнього, забезпечення безпеки даних та 

захисту даних. Захист шлюзу  для передачі профілю інтелектуальних 

вимірювань системи, яка відповідає критеріям цих цілей було розроблено 

німецьким Федеральним відомством з інформаційної безпеки (BSI). 

Шлюз вимірювань призначений для підтримки комунікацій з різними 

зовнішніми сторонами і використання гнучких тарифів. Стандарт захисту 

профілю «Загальні критерії» був обраний для країн, що розвиваються, щоб 

використовувати визнані у світі набори критеріїв. Концепція захисту профілів 

дозволяє визначити мінімальні вимоги, але зберігає можливості для 

розробників, щоб розширити їх  функціональність. Також були прийняті до 

уваги й інші стандарти (наприклад, M/441). Вимоги до лічильників пов’язані із 

застосуванням вимог директиви 2004/22/EC. 

Обгрунтування використання централізованої або децентралізованої 

моделі комунікацій. Наступний розділ описує два підходи, централізований і 

децентралізований, що є ключовими до розуміння проблеми, пов'язаної з 

конфіденційністю та безпекою. 

«Централізований» підхід. 

У багатьох випадках бізнес-процеси навколо інтелектуальних вимірювань 

побудовані на концепції централізації. 
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Система вимірювань інтелектуального лічильника налаштована на 

направлення даних про споживання до централізованої системи. Система 

повинна забезпечувати тарифікацію, контроль даних і обмін даними з 

уповноваженими сторонами. 

BNetzA вважає, що такий підхід відноситься до «старих часів», де DSO є 

концентратором даних, а постачальник може виступати в якості "другого" 

концентратора, якщо він отримує дані, оскільки тарифікація здійснюється в ІТ- 

системі постачальника, а не в самій системі лічильника. 

«Децентралізований» підхід. 

Інтелектуальна система обліку сама обробляє дані. Лише результати 

тарифікації (можливо, 2 або 4 вимірювання в день) представляються зовнішнім 

сторонам. Споживачі зберігають контроль над своїми даними (принаймні, 

фізично) та їх потоками. DSO більше не обов'язково повинні мати 

концентратори даних. 

Нові німецькі технічні вимоги підтримують обидва підходи. Попередня 

система, в якій потоки даних направляються до та з DSO як і раніше діє. Друге 

рішення – використання децентралізованого доступу через  шлюзи до 

інтелектуальних вимірювальних систем для обробки даних, однак, може бути 

кращим в силу забезпечення конфіденційності та захисту даних. 

На даний момент є різне розуміння інтерпретації «Централізованого» і 

«Децентралізованого» підходу. Переваги і недоліки кожного з них залежить від 

структури ринку, технічних рішень і нормативно-правового забезпечення. 

Ринок електроенергії Іспанії. Іспанія має досить розвинений ринок 

електроенергії, який надає побутовим споживачам можливість зробити вибір на 

користь регульованих цін для кінцевих споживачів. З 1 січня 2003 року ринок 

став цілком відкритим для конкуренції. 

На роздрібному ринку електроенергії Іспанії у 2010 році нараховувалось 

27 мільйонів споживачів, при цьому кінцевий попит на електроенергію складав 

244 ТВт·год. На ринку працюють більш ніж 300 операторів розподільної 

системи (Distribution System Operator – DSO), і більше 100 активних 

постачальників. Також на ринку наявна відносно висока ступінь концентрації: 

існує три основних компанії, які відповідають за передавання більше ніж 90 % 

електроенергії, що споживається через розподільні мережі, та за забезпечення 

більше ніж 80 % роздрібних поставок. 
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Слід зазначити, що правовий та функціональний поділ між сферами 

розподілу і постачання енергії на ринку реалізований в повному обсязі. З 

огляду на динаміку ринку, історично високим є показник споживачів, що 

отримують електроенергію від постачальника, який обслуговується своїм 

територіальним DSO (близько 72 %). Проте показник переходу споживачів, 

який у 2010 році дорівнював близько 7 %, у 2011 році зріс до 10 % (маються на 

увазі споживачі, що переходять від постачальника з регульованим тарифом до 

постачальника з вільного ринку). 

Модель керування даними. Побудовано модель роздрібного ринку 

електроенергії, яка орієнтована на постачальника. Про це свідчить той факт, що 

на ринку укладається лише один типовий договір між замовником і 

постачальником, який діє у більшості бізнес-процесів, таких як підключення, 

виставлення рахунків, активація, дезактивація тощо. З іншого боку, DSO не 

мають прямого контакту зі споживачем, за винятком підключень, відключень та 

виїздів до електроустановок споживачів. DSO відповідає за експлуатацію та 

технічне обслуговування мережі, надає регульований режим доступу третіх 

сторін (TPA – third party access) та здійснює зчитування показань приладів 

обліку. Крім того, для узгодження всіх бізнес-процесів із заявками споживачів і 

можливостями постачальників, DSO підтримують інтенсивний обмін 

інформацією з постачальниками. 

Сьогодні в Іспанії для обміну інформацією між постачальниками і DSO 

обрано децентралізовану модель, що обумовлено відносно високою 

концентрацією ринку. Більше того, немає централізованого зберігання 

інформації для обміну, а кожна дистриб’юторська компанія має власну базу 

даних. 

Для найпоширеніших процесів, таких як підключення, DSO і 

постачальники добровільно погодилися на докладні стандартні потоки 

інформації та повідомлень. Ці процеси не є обов’язковими для узгодження 

відповідними органами, проте є основні юридично обов’язкові правила, що 

стосуються певних часових рамок. Це, наприклад, період часу, необхідний DSO 

для виконання запиту на підключення, чи період, впродовж якого 

постачальники мають повідомляти про припинення договору. Алгоритм 

адміністрування цих процесів в даний час вивчається. Проте, ця стандартизація 

не впливає на нові підключення або зняття показань приладів обліку для 

комерційного розрахунку. 
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Загалом у електроенергетичному секторі Іспанії кожна розподільна 

компанія розробила власну базу даних та ІТ-систему обміну інформацією, 

тобто всі постачальники використовують різні інтерфейси при спілкуванні з 

різними DSO. 

Згідно з чинною іспанською моделлю регулювання, встановленою 

Королівським указом 1011/2009, на кожну розподільну організацію покладено 

зобов’язання підтримувати базу даних всіх точок постачання (точок 

приєднання), розташованих на її території (SIPS – Sistema de Información de 

Puntos de Suministro), а всі зареєстровані постачальники мають право на повний 

і вільний доступ до даних, внесених до SIPS. Для підтримки та удосконалення 

SIPS всі DSO та постачальники юридично зобов’язані створювати інформаційні 

системи для отримання онлайн-консультацій, перевірки запитів на підключення 

та здійснення інших процедур обміну інформацією між постачальниками і 

DSO. 

Треба зазначити, що по цьому питанню мали місце низка рішень 

національного антимонопольного органу (CNC). До 2007 року правила, що 

стосуються доступу до каналів зв’язку, не були чітко визначені, і розподільні 

компанії відмовляли новим учасникам (наприклад, незалежним 

постачальникам, таким як Centrica) у доступі до інформації щодо точок 

постачання, або прописували додаткові умови (наприклад, DSO вимагали 

надати ідентифікаційний номер точки постачання як попередню умову). Така 

відмова у наданні доступу до SIPS, а також дискримінація на користь власного 

постачальника, який мав вільний доступ до даних, були визначені CNC як 

зловживання домінуючим становищем всупереч закону про конкуренцію. 

В результаті аналізу цих та інших випадків правила доступу до SIPS 

стали більш суворими та прозорими, і це сприймалося як важливий інструмент 

для розвитку конкуренції і як проблема, яка вимагає постійного контролю, 

враховуючи потенційну здатність вертикально інтегрованих підприємств 

використовувати цю інформацію дискримінаційним чином. 

SIPS отримує вичерпні дані DSO, а саме – всю технічну інформацію по 

кожній точці постачання (ідентифікаційний номер, місце, дати підключення, 

тариф доступу, рівень напруги тощо), а крім того – ідентифікаційні дані 

власника і точні комерційні дані про щомісячне споживання електроенергії за 

два попередні календарні роки. 
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Королівським указом 1011/2009 також створено організацію OCSUM 

(приватна компанія з DSO і постачальниками в якості акціонерів), що 

відповідає за підключення споживачів. Серед основних завдань OCSUM: 

 моніторинг підключень для дотримання належної прозорості та 

об’єктивності; 

 заохочення і контроль обміну інформацією між постачальниками і 

DSO; 

 формулювання пропозицій щодо вдосконалення оперативних 

процедур і правил підключення. 

OCSUM має вільний доступ до бази даних щодо точок постачання. Вона 

має право отримувати від DSO і постачальників всю інформацію, необхідну для 

забезпечення дотримання встановлених процедур підключення. 

Згідно з чинним законодавством CNE (Comisión Nacional de la Energía – 

національна енергетична комісія Іспанії) відповідає за дотримання компаніями 

правил, пов’язаних з процедурою підключення. Крім того, CNE регулює 

розбіжності відносно типу і змісту інформації, що підлягає обміну між 

постачальниками, DSO і OCSUM. Проте треба зазначити, що забезпеченню 

дотримання існуючих положень щодо регулювання обміну інформацією дещо 

заважає той факт, що CNE не має прямого доступу до бази даних DSO і 

OCSUM і, відповідно, не має стимулів до належного виконання цих обов’язків. 

Згідно з іспанським законодавством вважається серйозним порушенням 

закону, якщо DSO або постачальники електроенергії не виконують свої 

зобов’язання щодо забезпечення доступу до бази даних всіх точок живлення, 

підключених до їх мереж, а також щодо створення відповідних ІТ-систем для 

отримання інформації по запитах від клієнтів та постачальників електроенергії. 

Будь-яке невиправдане недотримання строків для зв’язку з постачальниками і 

споживачами вважається порушенням закону, і такі порушення можуть 

кваліфікуватися як серйозний злочин, якщо вони повторюються протягом 

певного тривалого часу. 

Споживачі мають відкритий доступ до інформації щодо обсягів власного 

споживання електроенергії та можуть заборонити доступ постачальника до цих 

даних, звернувшись до DSO. Проте, якщо споживач не сплачує рахунки за 

електроенергію, він не може запобігти розкриттю його ідентифікаційного 

номеру та іншої інформації щодо обсягів власного споживання. 

Постачальники, які використовують у власних цілях інформацію, яка 

надходить до SIPS, зобов’язуються виконувати умови конфіденційності. 
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У грудні 2010 року Верховний Апеляційний Суд Іспанії оголосив 

постанову, згідно з якою з метою забезпечення права споживачів змінювати 

постачальника регламентуючі правила, що містяться у Королівському указі 

1011/2009 і стосуються обміну даними, були визнані сумісними з правилами 

захисту приватної інформації. 

Централізована та децентралізована моделі керування даними 

вимірювань. В Іспанії модель керування даними вимірювань є 

децентралізованою у поєднанні з обов’язковими регуляторними нормами 

стосовно доступу до інформації. Недоліки та переваги даної моделі треба 

розглядати за чотирма головними ознаками: пропорційністю, економічною 

ефективністю, ефективністю керування і прозорістю. 

В контексті іспанської двосторонньої децентралізованої моделі керування 

даними вимірювань у поєднанні з регуляторними постановами спостерігався 

розвиток внутрішньої бази даних, яка вже використовується постачальниками 

електроенергії. Це удосконалення дозволило отримувати необхідні дані та 

обмінюватись інформацією, необхідною при підключенні споживачів на ринку 

електроенергії. З цієї точки зору існуючі регуляторні вимоги є менш 

жорсткими, ніж при створенні централізованої моделі з єдиною базою даних. 

Перехід від існуючої децентралізованої моделі керування до 

централізованої, яка базується на створенні єдиної бази обміну та зберігання 

даних, розцінюється DSO як дуже дорогий із сумнівною рентабельністю, в 

першу чергу, з огляду на витрати, пов’язані з впровадженням інформаційних 

систем. Тим не менш, централізований підхід може стати економічно 

ефективнішим порівняно з існуючим, оскільки дозволить відправляти і 

отримувати повідомлення тільки за однією адресою. 

Двостороння модель керування даними вимірювань чітко окреслює 

власників та відповідальних за роботу бази даних. DSO несуть відповідальність 

за розроблення бази даних, а також сплачують за використання інформаційних 

систем. Для побудови централізованої моделі необхідно розробити відповідну 

нормативно-правову базу, яка має врегулювати питання щодо власників, 

доступу та керування єдиною базою даних, що є досить складним завданням. 

Найважливішим недоліком децентралізованої моделі є відсутність 

прозорості і потенційна заангажованість DSO, особливо у разі вертикальної 

інтеграції з постачальниками. 
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Іспанський досвід свідчить про необхідність впровадження детального 

регулювання для унеможливлення дискримінаційної діяльність DSO в частині 

закриття або ускладнення доступу до даних для постачальників, які не входять 

до складу їх структури. 

Що стосується політики конфіденційності відносно споживачів, треба 

зазначити, що як в централізованій, так і децентралізованій моделі доведеться 

керуватися однаковими правилами. 

Фактори, які сприяють побудові централізованої моделі керування. 

Є вірогідність, що існуюча модель керування даними вимірювань в 

найближчий час виявиться застарілою: з появою інтелектуальних енергомереж 

та при застосуванні механізмів реагування на попит, підвищиться тиск з боку 

нових учасників ринку та споживачів, які прагнутимуть отримувати більш 

детальну інформацію у більш зручний спосіб. Це призведе до кризисних 

ситуацій у регуляторному законодавстві. 

Протягом 2012 року CNE, як регулятор, за участю деяких учасників 

ринку (в більшості – DSO) створив робочу групу з питань впровадження 

інтелектуальних мереж. Серед різних питань і пропозицій було поставлене 

питання щодо поліпшення процедури надання інформації DSO іншим 

учасникам енергоринку, переважно споживачам і постачальникам. Ключова 

мета полягає у наданні доступу до інформації всім учасникам ринку 

електроенергії. Не виключено, що в майбутньому важливу роль у сприянні 

переходу до централізованої моделі зіграє поява інтелектуальних енергомереж. 

Ринок електроенергії Нідерландів. З 1 липня 2004 року енергетичний 

ринок для побутових споживачів і підприємств малого бізнесу («дрібні 

споживачі») було повністю лібералізовано. На додаток до раніше 

запровадженої поетапної лібералізації відносин для великих споживачів, з 1 

липня 2004 р. дрібні споживачі також можуть вибрати власного постачальника 

електроенергії. З цього моменту тарифи на споживання більше не регулюється, 

хоча регулятор NMa продовжує оцінювати їх справедливість. 

Структура голландського роздрібного ринку характеризується трьома 

дуже великими постачальниками, чотирма порівняно невеликими 

постачальниками та великою кількістю дрібних постачальників. Із чотирьох 

порівняно невеликих постачальників – один уже діючий та три нові, які вийшли 

на ринок після проведення повної лібералізації в липні 2004 року. 
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У період з 1 січня по 31 грудня 2011 р. 9,7 % від усіх споживачів 

електроенергії змінили своїх постачальників. Процедура зміни полягала в 

наступному. Якщо споживач бажає змінити постачальника, то він має 

повідомити про це нового постачальника усно (наприклад, телефоном) або 

письмово, а потім надати йому всю необхідну інформацію стосовно оператора 

мережі, місць підключення, збору даних обліку тощо. Крім того, здійснюються 

й інші процедури щодо переходу від одного постачальника до іншого. 

Треба зазначити, що тарифи на передавання і тарифи на облік 

регулюються, а тарифи на постачання – не регулюються. Крім того, більшість 

споживачів вважають ціну електроенергії високою або дуже високою. 

У Нідерландах споживачі, як правило, дуже лояльні до свого 

постачальника. Вони оцінюють рівень обслуговування власного постачальника 

енергоресурсів як дуже високий, але не довіряють енергетичному сектору в 

цілому. Це саме по собі є серйозною перешкодою для багатьох споживачів у 

здійсненні зміни постачальника. Ті, що вже проводили зміну, схильні 

проводити її знову. Сьогодні майже 35 % всіх споживачів змінили своїх 

постачальників, а ті, хто не змінював постачальника(25 %), переглянули умови 

договорів. 

Модель керування даними. З 1 січня 2012 р. відповідно до змін та 

доповнень до Голландських нормативних актів з питань електроенергетики та 

газопостачання почалося широке впровадження інтелектуальних приладів 

обліку. Регіональним операторам мережі (DSO) доручено запропонувати такі 

інтелектуальні прилади обліку для споживачів та для більшості малих і 

середніх підприємств. У 2012–2013 рр. ця пропозиція обов’язкова тільки для 

обмеженої кількості ситуацій (на вимогу споживача або в разі отримання 

значного ефекту від енергозбереження). Очікується, що відповідно до закону з 

2014 р. DSO отримають завдання запропонувати всім споживачам 

інтелектуальні прилади обліку. 

Впровадження інтелектуальних приладів обліку є частиною більш 

широкої програми переходу до нової моделі ринку, що має привести до 

підвищення якості послуг для споживачів. Частиною цієї нової моделі ринку є 

те, що у 2013 р. відповідальність за облік перейде від DSO до постачальника. 

Постачальник також буде нести повну відповідальність за виставлення 

рахунків. 
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Модель ринку Нідерландів має такі складові структури керування 

даними: 

1. DSO і регіональні мережеві оператори є власниками приладів обліку і 

систем вимірювання. DSO встановлює і обслуговує прилади обліку і відповідає 

за дистанційне отримання первинних даних вимірювання для обліку. DSO 

робить дані вимірювань доступними для використання зацікавленими 

сторонами. 

2. Постачальник несе відповідальність за всю взаємодію з клієнтами, 

надання послуг і виставлення рахунків. Постачальник бере на себе ініціативу 

отримувати дані для розрахунків від облікових компаній. На практиці більшість 

облікових компаній входить у структуру постачальників або мають з ними 

міцні зв’язки. 

3. Onafhankelijke Diensten Aanbieder (ОDA) є незалежною стороною 

ринку, яка пропонує споживачам електроенергії послуги з передавання даних. 

4. Споживач є користувачем даних і послуг з обліку. Споживач має 

можливість користуватися послугами ОDA або постачальника. Споживач 

також має вибір щодо способів отримання даних обліку. 

Клієнтську модель побудовано на принципі свободи споживчого вибору. 

Після довготривалих дискусій у парламенті щодо проблем 

конфіденційності голландську модель керування було цілком переглянуто. 

Нинішню модель було схвалено парламентом і підтримано не тільки 

енергетичними компаніями, але і споживачами та широким колом інших 

зацікавлених сторін. Важливим елементом голландської моделі керування 

даними є свобода вибору для споживача. Конструкцію цього описано нижче. 

Модель керування даними реалізовано з 01.01.2012 р., але на практиці 

вона є чинною там, де було встановлено інтелектуальні прилади обліку. 

Споживач, який має інтелектуальний прилад обліку, може не боятися, що 

особисті важливі дані будуть отримані постачальником (або третьою 

стороною). Голландський закон про електроенергетику і газ визначив обмежену 

кількість зчитувань даних приладів обліку, яку може бути виконано 

постачальником, а саме: у разі таких подій, як перехід до нового постачальника 

або переміщення приладу обліку; для щорічних розрахунків; шість разів на рік 

для огляду приладів обліку. В інших випадках потрібно отримувати 

спеціальний дозвіл. 
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Споживач має право відмовити в доступі до приладу обліку. 

DSO зобов’язаний встановлювати інтелектуальні прилади обліку 

споживачам, які мають право погодитися або відмовитися без попереднього 

повідомлення. Крім того, можна використовувати інтелектуальний прилад 

обліку як аналоговий доти, поки він не набуде відповідного статусу. Такий 

прилад обліку не може бути використано для дистанційного зчитування 

(віддалено DSO можуть отримати тільки обмежений список даних). Прилад 

обліку, що має статус аналогового, не може бути дистанційно відключено. 

Також споживач може користуватися енергетичними послугами свого 

постачальника або послугами ОDA. Обидва постачальники після отримання 

дозволу від споживача мають проводити зняття 15-хвилинних показань для 

кожної з 24 годин доби. 

У Нідерландах було зроблено вибір на використанні моделі «гібридних» 

зв’язків. Така модель має децентралізоване зберігання даних і центральний 

сервер доступу. 

Обрана модель надає замовнику свободу вибору. Беручи цей принцип до 

уваги, дані приладів обліку мають бути збережені як «закриті» якомога ближче 

до клієнта. Це передбачає децентралізовану модель, в якій має місце зберігання 

даних обліку в самому приладі обліку. 

Якщо клієнт дав згоду на оприлюднення своїх даних обліку, 

постачальники повинні мати доступ до даних обліку без необхідності 

дотримування різних стандартів і методів їх оброблення. Централізований 

вузол зв’язку або центральний сервер доступу задовольняє технічним умовам 

одного стандарту. 

Підсумки та висновки 

У завершальній частині зазначимо, що моделі організації обліку на 

європейських ринках електроенергії, які розглянуто у попередніх частинах, 

мають істотні відмінності за кількістю мережних компаній, операторів 

розподільних мереж та постачальників, про що свідчать дані табл. 2.3. Зокрема, 

в більшості країн вимірювальні послуги забезпечуються DSO або DSO та TSO 

(як, наприклад, в Італії). Крім цього, існують і альтернативні моделі. Зокрема, у 

Великобританії вимірювальні послуги можуть надаватись постачальником, 

оператором мережі або неліцензованою третьою стороною (Оператор 

вимірювань). 
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Таблиця 2.3 – Структурні відмінності на європейських ринках 

електроенергії 

Країна Оператор 

передавальної 

мережі (TSO) 

Оператор 

розподільної мережі 

(DSO) 

Постачальник Вимірювальні послуги 

Австрія 2 128 144 DSO 

Бельгія 1 27 25 DSO 

Данія 1 75 54 DSO 

Німеччина 4 866 1013 

Вимірювальні оператори: 

866 DSO як основні оператори; 

20 операторів, незалежних від 

DSO 

Італія 1 144 381 DSO 

Норвегія 1 157 100 DSO 

Іспанія 1 300 100 DSO 

Нідерланди 1 8 30 DSO 

Великобританія 7 18 24 Постачальники 

 

З появою конкуренції в сегменті вимірювальних послуг для виконання 

своїх зобов’язань постачальники почали укладати договори з третіми 

сторонами (DSO або незалежними операторами вимірювань). Подібна ситуація 

спостерігається також у Німеччині, де окремо від DSO, що є базовими 

операторами вимірювань, працюють приблизно 20 незалежних операторів, які 

найчастіше успішно співпрацюють з багатьма компаніями малого та середнього 

бізнесу. 

Керування даними вимірювань (Metering Data Management – MDM). 

В Європі існують відмінності як у виборі загальної моделі, так і в деталях 

всередині прийнятих моделей. Дані табл. 2.4 свідчать про те, що існує декілька 

різних шляхів вирішення проблеми керування даними вимірювань. 

Найпопулярнішим є підхід із застосуванням централізованого доступу та 

децентралізованого зберігання даних вимірювань, який запроваджено в Австрії, 

Бельгії, Нідерландах та Великобританії. 

Данія та Норвегія мають чіткий централізований підхід з централізованим 

доступом та зберіганням даних. Італія на шляху до того, щоб приєднатися до 

цього підходу. 

Також чітко децентралізовано підхід у Німеччині. Цікавим є той факт, що 

на німецькому ринку електроенергії присутні дуже велика кількість учасників 

та зацікавлених сторін – біля 2000. 
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Таблиця 2.4 – Європейські моделі керування даними вимірювань 
 

Країна MDM модель Огляд MDM моделі 

Австрія Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано модель, яка запроваджується з 2013 року. 

Сьогодні різні моделі обміну даними базуються на стандартизованих форматах даних, 

визначених регулятором. З 2013 запроваджується нова платформа приєднання до 

постачальників («концентратор даних»), який розроблено для керування потоками даних 

між DSO, а також старими та новими постачальниками, та який буде у віданні 

клірингових та розрахункових агентів 

Бельгія Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано поточну модель. 

За умови використання великої кількості інтелектуальних приладів обліку буде зроблено 

один центральний реєстр доступу (зараз існує стільки реєстрів доступу, скільки є DSO). 

Індивідуальні DSO ще будуть утримувати бази даних з детальними даними вимірювань. 

DSO мають надавати необхідну інформацію для концентратора даних (Atrias) 

Данія Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано модель, яка запроваджується з 2013 року. 

Концентратор даних введено в дію з 1 березня 2013 р. і сьогодні відбувається його 

дослідна експлуатація. 

Згідно з Актом постачання електроенергії концентратор належить TSO. 

Обмін даними вимірювань є обов’зком DSO, які виступають як концентратори 

Німеччина Децентралізована Описано поточну модель. 

Обмін даними вимірювань проводиться відповідно до регулювальних процесів, які 

встановлюють часові рамки, протоколи даних та послідовність зв’язку між відповідними 

зацікавленими сторонами для кожного процесу. 

Кожний DSO – це відповідний концентратор даних в процесі обміну даними між 

зацікавленими сторонами з метою виставлення рахунків та приєднання нових абонентів 

 Італія Перехід від 

децентралізованої 

до централізованої 

моделі. 

Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано майбутню модель. 

На цей час децентралізована модель зв’язку складається з прямих обмінів 

інформацією між DSO та постачальниками. 

Законом № 129 від 13 серпня 2010 р. встановлено створення Інтегрованої інформаційної 

системи (Integrated Information System – SII) для керування більшістю інформаційних 

потоків на ринку електроенергії. SII буде структуровано таким чином, щоб містити базу 

даних точок постачання, інформацію про споживачів, а також дані про споживання та 

про заборгованість з оплати 

Норвегія Централізований 

доступ та 

централізоване 

зберігання даних 

Описано майбутню модель. 

На даний момент ринок електроенергії використовує концентратор зв’язку Nubix 

для передачі даних про електроспоживання від DSO до постачальників. 

Модель концентратора даних з централізованим зберіганням є найкращим варіантом 

для середовища інтелектуальних вимірювань. Запровадження моделі потребує переходу 

деяких завдань, що виконують DSO, до системи централізованого керування даними, 

а саме таких орієнтованих на споживача процесів, як приєднання до постачальника, 

перехід до іншого постачальника та виставлення рахунків за мережні збори. 

Запровадження моделі пов’язано із інтенсифікацією застосування інтелектуальних 

систем вимірювань 

Іспанія Децентралізовані 

доступ та зберігання 

даних 

Описано поточну модель. 

На ринку електроенергії діє двосторонній обмін інформацією між всіма учасниками 

ринку. Централізоване зберігання даних відсутнє. 

Кожний DSO має базу даних, яка містить інформацію про споживачів, приєднаних 

до його мережі. 

Постачальники мають право доступу до баз даних DSO, які містять інформацію про 

споживачів, в загальному стандартному регульованому форматі (SIPS) 

Нідерланди Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано поточну модель. 

DSO встановлює і обслуговує прилади обліку, а також відповідає за збір даних 

вимірювань. Запроваджено централізований доступ через Центральний сервер доступу 

та децентралізоване зберігання даних. Модель ґрунтується на широкому запровадженні 

інтелектуальних систем вимірювань 

Великобританія Централізований 

доступ та 

децентралізоване 

зберігання даних 

Описано майбутню модель. 

Передавання даних буде координуватися централізовано через Компанію передавання 

даних (Data Communication Company – DCC). 

Першочерговим для DCC буде передавання даних приладів обліку лічильників до всіх 

зацікавлених сторін. Згодом DCC має стати відповідальною також за централізовану 

реєстрацію та послуги з накопичення даних. 

Модель ґрунтується на широкому запровадженні інтелектуальних систем вимірювань 
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У моделях керування даними вимірювань також здійснено багато 

регуляторних змін. В п’яти випадках нові умови регулювання впроваджуються 

в нових MDM-моделях: Австрія, Данія, Італія, Норвегія та Великобританія. З 

цих країн тільки одна – Італія – розгорнула в повному обсязі інтелектуальні 

системи вимірювань. 

Найважливішими факторами для обрання та підтримання конкретної 

моделі керування даними вимірювань, зазначеними в цьому огляді, є: 

ефективність витрат, прозорість, захист інформації, ефективний розподіл та 

ефективність бізнес-процесів. До цього переліку додатковими факторами для 

обрання тієї чи іншої моделі є: можливість повноцінного впровадження послуг 

інтелектуальних мереж, підпорядкованість та пропорціональність. Аналіз також 

свідчить, що обґрунтуванням для централізованої MDM-моделі в світі 

інтелектуальних вимірювань є зростаючий обсяг інформації для обміну. 

Більшість країн, які обрали централізовану MDM-модель, зробили це для 

підвищення ефективності функціонування інтелектуальних систем 

вимірювання. 

Споживачі. При запровадженні інтелектуальних систем вимірювання для 

споживачів конфіденційність та доступ до інформації є найважливіщими 

аспектами. Інтелектуальні прилади обліку дають можливість збору більш 

деталізованої інформації, ніж раніше. В Статті 29 Робочої групи 29 зазначено, 

що вся інформація з інтелектуальних приладів обліку має розглядатись як 

персональна. Ці нові функціональні можливості започаткували числені дискусії 

з приводу охоплення та адаптації існуючих правових норм щодо переліку 

вимірюваних даних. 

Для всіх країн, про які йдеться в цьому звіті, аспекти конфіденційності та 

захисту інформації були основними факторами при виборі MDM-моделі. В 

більшості країн споживач має можливість вирішувати, хто буде мати доступ до 

зчитаних з інтелектуальних приладів обліку даних про споживання електричної 

енергії. 

В Австрії мережні оператори контролюють дані кінцевих споживачів і, 

таким чином, відповідають за захист інформації. Згідно з наказом про захист 

інформації доступ третіх сторін до даних вимірювань можливо тільки за згоди 

споживача. 
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Для Бельгії основним принципом є контроль та володіння даними про 

споживання. Інформацію може бути використано тільки за згоди споживачів. 

Винятки існують лише для специфічних процесів (виставлення рахунків, 

керування мережею), які мають легальну правову базу. 

У Німеччині зацікавлена сторона має повідомити споживача та отримати 

його згоду перед використанням його даних. 

В Італії споживачів заздалегідь попереджають про те, з якою метою, ким і 

яким чином будуть використовуватися його персональні дані. Більш того, закон 

та нормативні акти конкретизують період, протягом якого дані можуть 

використовуватись, та зазначають, що дані про споживання не можуть бути 

використанані для отримання іншої детальної інформації про споживачів. 

У Норвегії треті сторони можуть отримувати доступ до даних вимірювань 

за згодою споживача, але береться до уваги, що споживач є власником даних. 

В Іспанії споживачі мають вільний доступ до своїх даних про споживання 

та можуть заборонити доступ постачальникам, попередньо письмово 

звернувшись з цим проханням до DSO. Запит споживача має бути 

зареєстровано в базі даних DSO та в центрі приєднань OSCUM, який повинен 

мати копію цього запиту. 

Уряд Великобританії сьогодні час проводить консультації з приводу 

організації доступу до даних та пропозицій щодо конфіденційності. Відповідно 

до пропозицій споживач матиме вибір щодо того, хто буде мати доступ до 

даних про споживання та з якою ступінню деталізації. Проте ліцензовані 

постачальники та розподільні компанії без попередньої згоди споживачів 

зможуть зчитувати інформацію про місячне споживання для виставлення 

рахунків та забезпечення виконання своїх обов’язків. 

Рада європейських органів регулювання енергетики (Council of European 

Energy Regulators – CEER) переконана, що ефективний та безпечний обмін 

даними та інформацією між зацікавленими сторонами є фундаментальним 

аспектом для належного функціонування роздрібного ринку електричної 

енергії, захисту споживачів та розширення їх прав та можливостей. 

Усі країни мають чітке розуміння, що обрана модель керування даними 

повинна мати прозорі правила щодо доступу до інформації, конфіденційності, 

захисту інтересів споживачів за дозволу пропорційного доступу до даних 

авторизованими користувачами, і для того, щоб гарантувати для споживачів 

отримання переваг. 
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Слід зазначити, що багато країн розробляють правила доступу до даних 

та межі конфіденційності для забезпечення відкритості та прозорості шляхів, за 

якими інформація про енергоспоживання може бути доступна, та які наслідки у 

зв’язку з цим можуть бути. Сьогодні час деякі європейські країни вже мають 

(або знаходяться в процесі прийняття) відповідне конкретне законодавство 

щодо конфіденційності даних вимірювань. Дослідження показують, які 

спеціальні правила конфіденційності впроваджено з точки зору доступу до 

даних. Звіт зазначає, що майже у всіх країнах споживач обирає, хто може мати 

доступ до даних приладів обліку. 

Враховуючи той факт, що умови та організація ринків відрізняються по 

всій Європі, CEER переконана, що для різних країн мають застосовуватися 

різні моделі керування даними вимірювань. Крім того, CEER вважає, що процес 

розроблення і впровадження відповідної моделі керування даними вимірювань 

в різних країнах має бути поетапним. 

На цьому етапі CEER не має наміру запропонувати конкретну MDM-

модель. Беручи до уваги, що регулювання мають бути продуктивними та 

технологічно нейтральними, CEER вважає, що різні країни потребують різних 

моделей керування даними, які мають враховувати специфіку того чи іншого 

ринку з урахуванням моделей, які вже впроваджено в деяких країнах. 

Проте CEER переконана, що керування даними має вирішальне значення 

для досконало функціонуючого електроенергетичного ринку, і планує надалі 

працювати над проблемами впровадження систем інтелектуальних вимірювань. 

Наступними кроком CEER планує розробити низку порад щодо керування 

даними для кращого функціонування роздрібних ринків електричної енергії. 

 

Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи 

 

1. Наведіть характерні ознаки організації обміну даними комерційного 

обліку на ринку електричної енергії Данії. 

2. Назвіть і дайте визначення основних функцій мережевого оператора. 

3. За яким алгоритмом здійснюється обмін даними комерційного обліку 

на перетинах між суміжними компаніями? 
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4. Наведіть особливості організації автоматизованої системи 

комерційного обліку електроенергії у Великобританії. 

5. Які функції покладено на учасників системи обліку? Яким чином 

організовано розподілення зазначених функцій? 

6. Що таке «інтелектуальні» системи обліку електроенергії? У чому 

полігає їх відмінність від традиційних АСКОЕ? 

7. Яким чином здійснюється керування данними вимірювань в 

інтелектуальних системах? Що таке спосіб «точка-точка», або 

«децентралізований» підхід? 

8. Наведіть приклади організації інтелектуальних систем вимірювань в 

європейських країнах. 

9. У чому конкретно полягають особливості впровадження 

інтелектуальних систем вимірювань споживаної електричної енергії в Австрії 

та Бельгії? 

10. Які основні переваги та труднощі впровадження інтелектуальних 

систем вимірювань споживаної електричної енергії? 

11. Сформулюйте основні особливості організації системи обліку на 

ринках електричної енергії Італії та Норвегії. 

12. Яким чином має здійснюватись розподіл повноважень між учаниками 

системи комерційного обліку? 

13. Які основні відмінності в організації системи обліку електричної 

енергії характерні для провідних європейських країн? 
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РОЗДІЛ 3 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ КОМЕРЦІЙНОГО ОБЛІКУ 

НА РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ 

 

 

3.1 Поточний стан комерційного обліку на ринку електроенергії  

України та подальші перспективи його розвитку 

 

На виконання рішень Міжвідомчої комісії з координації роботи, 

пов’язаної з реалізацією положень Концепції функціонування та розвитку ОРЕ 

України та Програми послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ України, ДП 

«Енергоринок» продовжує здійснення заходів щодо впровадження 

автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) 

Головного оператора та учасників ринку (суб’єктів ОРЕ). 

Першочерговими завданнями з впровадження АСКОЕ ОРЕ є: 

 вдосконалення нормативно-правовового забезпечення стосовно 

побудови АСКОЕ; 

 забезпечення встановлення та функціонування засобів комерційного 

обліку електроенергії відповідно до вимог ОРЕ на межі балансової 

належності електричних мереж; 

 впровадження АСКОЕ суб’єктів ОРЕ у дослідну та промислову 

експлуатацію та організація обміну даними комерційного обліку, створення 

прикладного програмного забезпечення Головного оператора. 

Метою створення АСКОЕ ОРЕ України є вирішення завдання збору, 

передавання та оброблення даних комерційного обліку для визначення обсягів 

купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ. 

АСКОЕ ОРЕ повинна забезпечити реалізацію процесу об’єднання в єдину 

інформаційно-обчислювальну мережу самостійно функціонуючих в єдиному 

часі АСКОЕ Головного оператора (центральний рівень), АСКОЕ суб’єктів ОРЕ 

– систем комерційного обліку генерувальних, передавальних і постачальних 

компаній (регіональний рівень) та АСКОЕ підстанцій (локальний рівень). 

Загальні  характеристики  плану  впровадження  АСКОЕ  наведено  на 

рис. 3.1, а структурну схему побудови АСКОЕ ОРЕ України – на рис. 3.2. 
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Рис. 3.1 – Загальні характеристики плану впровадження АСКОЕ 

 

 

Рис. 3.2 – Структурна схема побудови АСКОЕ ОРЕ України 
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Станом на сьогодні проведені наступні заходи щодо побудови АСКОЕ 

ОРЕ. 

АСКОЕ Головного оператора: 

 розроблено та впроваджено програмне забезпечення підсистеми 

збору, збереження і первинного оброблення даних комерційного обліку ОРЕ, 

створено уніфікований протокол передачі даних вимірювань; 

 придбано та встановлено необхідне технічне обладнання для прийому 

і зберігання даних комерційного обліку суб’єктів ОРЕ; 

 у тестовому режимі проводиться випробовування підсистеми збору 

інформації з використанням облікових даних суб’єктів ОРЕ; 

 розроблені технічні вимоги до прикладного програмного 

забезпечення; 

 створюється електронна база параметрів вимірювальних комплексів. 

 

Постачальники за регульованим тарифом ПРТ (всього – 36 шт.): 

 впроваджено в промислову експлуатацію – 7; 

 впроваджено в дослідну експлуатацію – 7; 

 задекларовано впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію в 

2009 році – 22, в 2010 – 4, 2011 – 1, 2012 – 1, 2013 – 1. 

Відсоток впроваджених АСКОЕ від загальної кількості становить 39 %. 

 

Виробники (всього – 40 шт.): 

 впроваджено в промислову експлуатацію – 18; 

 впроваджено в дослідну експлуатацію – 9; 

 задекларовано впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію в 

2009 році – 20, в 2010 – 2, не визначено – 1. 

Відсоток впроваджених АСКОЕ від загальної кількості становить 68 %. 

 

ДП «НЕК Укренерго» (всього – 132 ПС): 

Відсоток впроваджених АСОЕ від загальної кількості становить 100 %. 

Перехід до нової моделі ринку – ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку передбачає запровадження розрахунків з використанням 

даних АСКОЕ. На жаль, не всі учасники ринку розуміють нагальність 

створення АСКОЕ, що є очевидним гальмом на шляху до нової моделі ринку. 
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Водночас зазначені учасники ОРЕ ще не в повному обсязі 

використовують дані АСКОЕ при формуванні макетів 30817 для подальших 

комерційних розрахунків. Основними причинами зазначеного є: 

 наявність недоліків в програмному забезпеченні АСКОЕ суб’єктів 

ОРЕ; 

 недостатність проведених заходів щодо взаємодії між суміжними 

суб’єктами ОРЕ, оператором комерційного обліку електроенергії в ОРЕ (ДП 

«НЕК Укренерго») та ДП «Енергоринок» в частині формування макетів 30817. 

На виконання функцій Головного оператора в частині проведення єдиної 

технічної політики щодо створення АСКОЕ суб’єктів ОРЕ було розглянуто понад 

100 технічних завдань та проектів на побудову АСКОЕ. 

Здійснюється контроль за виконанням членами ОРЕ взятих на себе 

зобов’язань згідно з договорами купівлі-продажу електроенергії щодо 

приведення комерційного обліку у відповідність до вимог «Інструкції про 

порядок комерційного обліку електричної енергії». 

У 2008 році ДП «Енергоринок» за участю фахівців Держенергонагляду 

України та підприємств-постачальників за регульованим тарифом (ПРТ) були 

проведені перевірки у споживачів 36 ПНТ щодо стану обліку електроенергії та 

відповідності обсягів споживання електроенергії з наданою до ДП 

«Енергоринок» інформацією. Для проведення перевірок (безпосередньо на 

об’єктах) також залучалися і співробітники НКРЕ. При виявленні порушень 

надавались рекомендації ПНТ щодо здійснення заходів з метою усунення 

порушень. 

З 01.08.08 р. було розпочато використання даних АСКОЕ ВАТ ЕК 

«Житомиробленерго» в макеті 30817 для подальших комерційних розрахунків в 

ОРЕ, що наблизило погодинні оперативні розрахунки обсягів купованої ВАТ 

ЕК «Житомиробленерго» електроенергії з ОРЕ до фактичних обсягів. 

Також було виконано значний обсяг підготовчих робіт з формування 

макетів 30817 за даними від АСКОЕ у ВАТ «Кіровоградобленерго» та АК 

«Харківобленерго», а з лютого 2009 року розпочато процедуру використання 

погодинних даних АСКОЕ цих енергокомпаній для розрахунків. 

Досвід супроводження пілотного проекту доводить, що використання 

даних АСКОЕ в макеті 30817 вже є тією необхідністю, яка може тільки 

поліпшити дані, що надають енергосистеми в макетах 30817 до ДПЕ стосовно 

обсягів погодинної купівлі-продажу електричної енергії в ОРЕ. 
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Крім того, ДП «Енергоринок» здійснено низку заходів щодо 

вдосконалення нормативної бази АСКОЕ. Підготовлено перелік документів, в 

яких необхідно внормувати прикладні питання функціонування та взаємодії 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. 

На засіданні Міжвідомчої комісії були прийняті рішення (протокол від 

01.04.08 р. № 39): 

 звернутися до Міністерства палива та енергетики України щодо 

ініціювання розроблення комплексу національних стандартів з метрологічного 

забезпечення автоматизованих систем обліку електроенергії в Україні; 

 звернутися до НКРЕ щодо фінансування розроблення зазначених 

національних стандартів. 

Першочергово заплановано та погоджено з НКРЕ розроблення таких 

документів з АСКОЕ суб’єктів ОРЕ (додатків до Договору членів ОРЕ): 

 Методика приведення обсягів перетікань електроенергії в точках 

обліку до меж балансової належності. 

 Кодифікатори та Класифікатори. 

 Метрологічне забезпечення. 

На другому етапі планується розроблення таких нормативних документів: 

 Вимоги до АСКОЕ об’єктів обліку. 

 Вимоги до системи збору та оброблення даних. 

 Контроль достовірності вимірювальної інформації. 

 Вимоги до міжсистемної взаємодії. 

 Вимоги до інформаційного забезпечення. 

 Порядок та типова програма проведення приймальних іспитів. 

 Порядок експлуатації та технічного обслуговування. 

На цей час в ДП «Енергоринок» проведено роботи зі створення тендерної 

документації, визначеної «Положенням про закупівлю товарів та послуг», щодо 

закупівлі послуг на розроблення вищезазначених нормативних документів. 

Слід зазначити, що наявні нормативні документи (у т.ч. міжнародні 

стандарти, копії яких закуплені ДП «Енергоринок») дозволяють суб’єктам ОРЕ 

здійснити побудову та впровадження в експлуатацію АСКОЕ на власних 

об’єктах. 
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З метою відпрацювання єдиного підходу щодо застосування даних 

АСКОЕ в розрахункових макетах та вирішення зазначених вище питань ДП 

«Енергоринок» за участю членів Робочої групи Ради ОРЕ створено відповідне 

нормативне забезпечення, а саме: 

 Тимчасове типове положення про Порядок взаємодії між 

Операторами систем комерційного обліку суб’єктів ОРЕ, енергосистемами ДП 

НЕК «Укренерго» та ДП «Енергоринок» під час збору, оброблення, 

формування та обміну погодинними даними комерційного обліку 

електроенергії, отриманими від засобів комерційного обліку, для формування 

макетів 30817. 

 Порядок розрахунків обсягів перетікання електроенергії між 

суміжними суб’єктами ОРЕ, пов’язаних з порушенням роботи вимірювальних 

комплексів комерційного обліку. 

Як зазначалось вище, для забезпечення функціонування діючої моделі 

ринку та з метою отримання даних від суб’єктів ОРЕ у складі АСКОЕ 

Головного оператора створено програмне забезпечення, яке забезпечує збір за 

взаємопогодженим протоколом та занесення даних комерційного обліку 

електричної енергії до бази даних. Кожен суб’єкт ОРЕ повинен забезпечити 

передачу даних в обсязі, визначеному погодженим з Головним оператором 

Реєстром даних. Зазначена модель передачі даних може бути прийнятна для 

використання і в майбутній моделі ринку, де дані від так званих 

«кваліфікованих» споживачів також будуть надаватись за формою Реєстру 

даних. При формуванні даних, необхідних для надання до АСКОЕ Головного 

оператора, суб’єкт ОРЕ проводить збір та перевірку даних від приладів обліку, 

встановлених на межі балансової належності з суміжними суб’єктами, та 

виконує відповідно до формату, визначеному у Реєстрі даних, їх агрегування. 

Сьогодні програмне забезпечення збору даних АСКОЕ Головного 

оператора використовується для відпрацювання технології отримання даних від 

суб’єктів ОРЕ в тестовому режимі (від впроваджених АСКОЕ або з 

використанням програмного забезпечення Модулів ручного вводу даних). Крім 

того, за допомогою зазначеного програмного забезпечення отримуються 

контрольні дані для оцінки облікових даних, які надаються від АСКОЕ ВАТ ЕК 

«Житомиробленерго», ВАТ «Кіровоградобленерго» та АК «Харківобленерго» 

для макета 30817 в рамках запровадження пілотного проекту використання 

даних АСКОЕ при розрахунках обсягів купівлі-продажу електроенергії в ОРЕ. 
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У створеному програмному забезпеченні збору даних від АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ відсутня жорстка прив’язка до існуючих технічних засобів та 

використовується універсальна база даних, тому його без істотних змін можна 

буде встановити для функціонування на іншому технічному обладнанні у 

визначеного оператора обліку в ОРЕ. 

Для розрахунків в ОРЕ дані, безпосередньо отримані від АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ, можуть бути використані тільки після їх перевірки. Тому 

планується розробити та запровадити прикладне програмне забезпечення, яке 

буде виконувати перевірку достовірності отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ 

даних обліку електроенергії, їх взаємну збалансованість та визначення 

загального балансу виробництва та споживання електроенергії в ОРЕ. 

Створене прикладне програмне забезпечення надасть можливість 

відпрацювання технології перевірки облікових даних для їх безпосереднього 

використання при розрахунках в ОРЕ. Після створення АСКОЕ Головного 

оператора та АСКОЕ суб’єктів ОРЕ зазначене програмне забезпечення буде 

основним інструментом перевірки та забезпечення готовності облікових даних 

для їх використання під час розрахунків. Його можна буде використовувати і в 

майбутній моделі ринку електроенергії України. 

Важливим аспектом розвитку комерційного обліку в ОРЕ є побудова 

мережі передачі даних Головного оператора (МПД), яка необхідна для 

об’єднання АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та АСКОЕ Головного оператора в єдину 

інформаційно-обчислювальну систему та для забезпечення належного рівня 

надійності, оперативності та безпеки передавання даних комерційного обліку 

від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ до АСКОЕ Головного оператора. Для визначення 

оптимальних шляхів побудови та впровадження МПД ДП «Енергоринок» 

спільно з Українським науково-дослідним інститутом зв’язку (профільним 

закладом Міністерства транспорту та зв’язку України) розроблено Концепцію 

побудови мережі передачі даних Головного оператора комерційного обліку 

електричної енергії Оптового ринку електроенергії України (далі – Концепція). 

Концепція затверджена Радою ОРЕ (протокол від 24.01.07 р. № 22), 

схвалена консультантами Світового банку (консорціум КЕМА) та 

Міжвідомчою комісією з координації роботи, пов’язаної з реалізацією 

положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної 

енергії України (протоколи від 11.09.07 р. № 34 та від 27.11.07 р. № 36). 
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В Концепції розглянуті можливі варіанти побудови МПД, серед яких 

визначено найбільш ефективний та економічний. Обрані рішення щодо 

побудови МПД забезпечують достатню гнучкість, оперативне підключення 

нових абонентів та широкі можливості для її подальшого розвитку. Це 

дозволить використовувати побудовану МПД без суттєвих доопрацювань і 

після переходу на нову модель ринку двосторонніх договорів та балансуючого 

ринку. Наступним етапом побудови МПД є розроблення (згідно з ГОСТ 34.602-

89) відповідного технічного завдання. 

Таким чином, реалізація планів щодо впровадження повномасштабного 

конкурентного ринку значною мірою безпосередньо пов’язана з 

впровадженням наведених вище проектів у стислі терміни. 

Останнім часом на забезпечення виконання заходів щодо переходу до 

нової моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку в частині 

організації комерційного обліку електроенергії проводяться такі роботи: 

1. Спільно з консультантами консорціуму КЕМА ведеться розроблення 

нового нормативного документа – Кодексу комерційного обліку, як основного в 

частині вимог до засобів обліку в майбутньому ринку електроенергії. 

2. Для забезпечення можливості початку функціонування паралельно з 

ОРЕ ринку двосторонніх договорів проводиться внесення змін до Інструкції 

про порядок комерційного обліку електроенергії (ІКО) та до ДЧОРЕ в частині 

вимог щодо організації комерційного обліку. 

3. Ведеться розроблення проекту закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України», в якому буде відображено 

роль і місце комерційного обліку в новій моделі ринку електроенергії. 

4. Йде розроблення Правил ринку двосторонніх договорів та 

балансування, які містять вимоги до комерційного обліку електроенергії. 

5. В розвиток Кодексу комерційного обліку ведеться напрацювання 

допоміжних нормативних документів, зокрема положень про порядок 

реєстрації точок комерційного обліку, акредитації операторів засобів та 

операторів даних комерційного обліку. 

Відповідно до положень проекту закону України «Про засади 

функціонування ринку електричної енергії України»: 
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1. Кожна точка комерційного обліку та система комерційного обліку 

мають бути зареєстровані в реєстрі адміністратора комерційного обліку в 

порядку, встановленому кодексом комерційного обліку. 

З метою створення реєстру точок комерційного обліку фахівцями ДП 

«Енергоринок» розроблено проект документа «Положення про порядок 

реєстрації точок та систем комерційного обліку електроенергії», який на цей 

час перебуває на розгляді Робочої групи Ради ОРЕ. В зазначеному проекті 

документу визначені основні вимоги до даних та процедур реєстрації. Разом з 

тим, для ідентифікації точок обліку, що є обов’язковою передумовою при 

створенні реєстру, в ОРЕ України відсутній нормативний документ щодо 

класифікації та кодифікації засобів комерційного обліку, який визначає єдиний 

порядок ідентифікації. 

2. Послуги (роботи) із встановлення та технічного обслуговування систем 

та засобів комерційного обліку, збору, оброблення та передачі даних 

комерційного обліку надаються суб’єктами господарської діяльності, які 

акредитовані в порядку, встановленому кодексом комерційного обліку. Дані 

про суб’єктів, які надають ці послуги, передаються до бази даних 

адміністратора комерційного обліку. 

3. Учасники ринку та споживачі електричної енергії повинні забезпечити 

доступ до засобів та систем комерційного обліку і даних комерційного обліку 

електричної енергії уповноважених на це осіб у порядку та у межах, 

передбачених кодексом комерційного обліку. 

4. Електропередавальна та електропостачальні організації не мають право 

відмовити учаснику ринку та споживачу, що приєднаний до їх мереж, у наданні 

послуг із встановлення та технічного обслуговування систем та засобів 

комерційного обліку, збору, оброблення та передачі даних комерційного 

обліку. 

5. Правила комерційного обліку є обов’язковими для всіх суб’єктів ринку, 

організацій із встановлення та технічного обслуговування систем та засобів 

комерційного обліку, операторів даних комерційного обліку та споживачів 

електричної енергії. 

Відповідно до зазначеного будуть проводитись роботи із внесення змін в 

організацію комерційного обліку. 
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На першому етапі переходу до нової моделі ринку, де передбачається 

безпосередній продаж електроенергії за двосторонніми договорами між 

виробниками електроенергії та «кваліфікованими» споживачами, необхідно 

забезпечити мінімальні вимоги щодо наявності у сторін цих договорів засобів 

погодинного комерційного обліку. Нині такі вимоги внесено до ІКО і основним 

критерієм щодо кваліфікації споживачів буде забезпечення надання 

погодинних облікових даних. 

На перехідному етапі необхідно поступово здійснювати приведення 

засобів комерційного обліку електроенергії до вимог Кодексу комерційного 

обліку та інших нормативних документів. 

Впровадження АСКОЕ Головного оператора та суб’єктів ОРЕ є головним 

завданням переходу до більш лібералізованої моделі ОРЕ – ринку двосторонніх 

договорів та балансуючого ринку. 

 

3.2 Кодекс комерційного обліку – основний нормативний документ 

з організації комерційного обліку на ринку електричної енергії 

України 

 

Концепцією функціонування та розвитку оптового ринку електричної 

енергії України, схваленою Постановою Кабінету Міністрів України від 

16.11.2002 р. №1789, визначено, що до початку функціонування нової моделі 

ринку необхідно створити систему забезпечення комерційного обліку та 

систему інформаційного обміну в новому ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку (РДДБ). Згідно з пунктом 5.1 абзацу 21 Концепції 

нормативне забезпечення обліку має відповідати міжнародним стандартам. 

Аналіз стану системи вимірювань та обліку електричної енергії на 

існуючому в Україні Оптовому ринку електричної енергії показує, що система 

вимірювань та обліку електричної енергії не повною мірою відповідає потребам 

майбутньої моделі ринку. 

Нова модель ринку, а саме запровадження прямих двосторонніх договорів 

щодо купівлі та продажу електричної енергії між генерацією та 

постачальниками, а також відкриття ринку для споживачів та надання їм 

реальної можливості вибору постачальників електричної енергії, вимагає нових 

підходів до організації комерційного обліку електричної енергії для 

забезпечення роботи нового ринку. 
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На сьогодні під керівництвом НКРЕ України, Міжвідомчої комісії з 

координації роботи, пов’язаної з реалізацією Концепції функціонування та 

розвитку оптового ринку електричної енергії України, та за допомогою 

консультантів консорціуму КЕМА-ЕСА в рамках проекту технічної допомоги 

НКРЕ (Кредит МБРР № 4795-0 UA) розроблено проект нормативного 

документа під назвою «Кодекс комерційного обліку» (далі – Кодекс). 

Мета цього матеріалу – дати уявлення про основні положення проекту 

Кодексу та принципи, що пропонуються для організації комерційного обліку 

електричної енергії на РДББ. 

Огляд стану нормативного регулювання питань комерційного обліку на 

енергетичних ринках в різних країнах світу показує, що практично всі країни 

Європейського союзу та інші країни, де впроваджена модель ринку 

двосторонніх договорів та балансуючого ринку, мають або спеціальну главу 

про комерційний облік електричної енергії в Правилах ринку чи Кодексі 

електричних мереж, або окремий документ, який зазвичай називається «Кодекс 

комерційного обліку». 

Кодекс комерційного обліку – це один із серії технічних кодексів, що 

розробляються для нормативного забезпечення рівних та справедливих умов 

діяльності усіх сторін, які працюють на конкурентному ринку електричної 

енергії та ринку допоміжних послуг. Планується, що Кодекс комерційного 

обліку буде основним документом щодо комерційного обліку електроенергії на 

ринку електроенергії в Україні. 

Кодекс встановлює чіткі правила організації комерційного обліку для 

отримання даних комерційного обліку виробництва, передавання та 

споживання електричної енергії, для підтримки ефективного ведення 

розрахунків на новому ринку, описує права та обов’язки сторін щодо 

забезпечення комерційного обліку електричної енергії та отримання точних 

даних комерційного обліку для здійснення розрахунків, встановлює мінімальні 

технічні та організаційні вимоги до проведення вимірювань і реєстрації значень 

обсягів електроенергії та величини потужності, які використовуються для 

комерційного обліку електроенергії на ринку електроенергії. 

Кодекс містить положення щодо встановлення, випробування, технічного 

обслуговування та експлуатації вимірювальних комплексів і систем 

комерційного обліку електричної енергії, визначає вимоги до точності 

вимірювань та вимоги до проведення перевірок вимірювальних комплексів та 

систем. 
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Ключовими принципами, що прийняті у цьому Кодексі комерційного 

обліку, є такі: 

 Відповідно до проекту Кодексу, комерційний облік електричної 

енергії на ринку електричної енергії здійснюється з метою забезпечення 

розрахунків між суб’єктами ринку електричної енергії. 

 У кожній точці приєднання електроустановок, де визначаються обсяги 

електричної енергії, що передається від одного учасника ринку до іншого, має 

бути встановлений вимірювальний комплекс та забезпечений комерційний 

облік електричної енергії. 

 Точка приєднання визначається у договорі на приєднання та 

збігається з межею балансової належності. 

 Вимірювальні комплекси мають бути відповідним чином захищені, 

зареєстровані та відповідати вимогам, визначеним у Кодексі. 

 Вимірювальний комплекс, що забезпечує комерційний облік 

електричної енергії, має бути встановлений тільки у однієї із двох сторін, 

причетних до приєднання. 

 Сторона, на електроустановках якої встановлюється вимірювальний 

комплекс, визначається у порядку, встановленому в Кодексі. При цьому ця 

сторона стає стороною відповідальною за комерційний облік у вказаній точці 

приєднання. 

 Дуже важливим нововведенням Кодексу є чітке визначення та 

виділення діяльності з надання послуг та виконання робіт із комерційного 

обліку. До послуг/робіт із комерційного обліку віднесені послуги та роботи зі 

встановлення та технічного обслуговування обладнання комерційного обліку, а 

також збирання, оброблення та передавання результатів вимірювання і даних 

комерційного обліку. 

 Згідно з проектом Кодексу надавати послуги комерційного обліку 

можуть лише Постачальники послуг комерційного обліку (оператори 

обладнання комерційного обліку (ООКО) та оператори даних комерційного 

обліку (ОДКО)), які акредитовані в порядку, встановленому Кодексом 

комерційного обліку. Оператори даних комерційного обліку можуть також 

виконувати функції агрегатора даних комерційного обліку (АДКО) за умови 

отримання відповідного рівня акредитації. 
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 ООКО виконує роботи та надає послуги із встановлення, 

обслуговування та виведення з експлуатації обладнання комерційного обліку 

відповідно до вимог правил ринку та Кодексу комерційного обліку. 

 ОДКО забезпечує збирання, оброблення та передавання даних 

комерційного обліку адміністратору комерційного обліку і іншим сторонам 

згідно з правилами ринку і кодексом комерційного обліку 

 Відповідальна сторона має призначити акредитованого ООКО та 

акредитованого ОДКО стосовно кожної точки приєднання, за яку вона 

відповідальна. 

 Ніщо не перешкоджає одній і тій самій організації бути призначеною 

для виконання функцій ООКО та ОДКО, за умови, що ця організація є та 

залишається акредитованою для виконання цих завдань. 

 У разі коли відповідальна сторона є акредитованою ООКО та/або 

ОДКО, вона має право призначити сама себе як ООКО та/або ОДКО для всіх 

приєднань, по відношенню до яких вона є відповідальною, за винятком всіх 

приєднань, стосовно яких вона є стороною купівлі/продажу електричної енергії. 

 Відповідальна сторона вільна змінювати Постачальників послуг 

комерційного обліку в будь-який час відповідно до встановленої процедури, але 

має забезпечити при цьому, щоб для кожного вимірювального комплексу в 

кожний конкретний час був призначений лише один оператор обладнання 

комерційного обліку та один оператор даних комерційного обліку. 

 Відповідальна сторона має право повністю або частково передати 

третій особі свої права та обов’язки щодо виконання функцій сторони, 

відповідальної за комерційний облік електричної енергії, уклавши відповідну 

угоду. Але в решті решт, відповідальність за забезпечення дотримання вимог 

відповідних законодавчих актів, цього Кодексу та правил ринку щодо 

забезпечення комерційного обліку несе відповідальна сторона. 

Таким чином, Кодекс однозначно визначає, що у кожній точці 

приєднання, де визначаються обсяги електричної енергії, що передається від 

одного учасника ринку до іншого, має бути встановлений вимірювальний 

комплекс та забезпечений комерційний облік електричної енергії. 

Відповідальною за улаштування та функціонування комерційного обліку 

в точці приєднання, згідно з вимогами Кодексу комерційного обліку, може бути 

тільки одна із сторін, причетних до приєднання. 
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Відповідальна сторона має призначити акредитованого оператора 

обладнання комерційного обліку та акредитованого оператора даних 

комерційного обліку стосовно кожної точки приєднання, за яку вона 

відповідальна, але має забезпечити при цьому, щоб для кожного 

вимірювального комплексу в кожний конкретний час був призначений лише 

один оператор обладнання комерційного обліку та один оператор даних 

комерційного обліку, і забезпечити безперервність отримання та передачі 

даних. Останнє положення дуже важливе з точки зору організації доступу до 

інформації з вимірювальних комплексів та забезпечення формування даних 

комерційного обліку. 

Ще раз слід наголосити, що в кожний конкретний момент лише одна 

сторона відповідальна за забезпечення комерційного обліку в точці приєднання 

(цією стороною є відповідальна сторона), лише одна сторона має надавати 

послуги та виконувати роботи із встановлення та технічного обслуговування 

обладнання комерційного обліку (цією стороною є призначений оператор 

обладнання комерційного обліку), і лише одна сторона має надавати послуги із 

збирання, оброблення та передавання результатів вимірювання та даних 

комерційного обліку для цієї точки приєднання (цією стороною є призначений 

оператор даних комерційного обліку). Всі інші сторони, які мають доступ до 

результатів вимірювань з конкретної точки приєднання, не мають права 

формувати дані комерційного обліку щодо цієї точки. 

Зазначимо, що у Кодексі поняття «вимірювання» та «облік» електричної 

енергії різняться. 

Термін «вимірювання» відповідно до ДСТУ 2681-94 визначений як 

відображення вимірюваних величин їх значеннями шляхом експерименту та 

обчислень за допомогою спеціальних технічних засобів. 

Точка вимірювання визначається як ідентифікована фізична точка на 

елементі електричної мережі, у якій вимірюється електрична енергія, що 

перетікає по цьому елементу електричної мережі. Точка вимірювання збігається 

з точкою підключення лічильника електричної енергії прямого включення або 

вимірювального трансформатора струму відповідного приєднання. 

Таким чином, «вимірювання» має пов’язуватися з реально існуючим 

вимірювальним приладом, який виконує вимірювання в реальній точці на 

електричній мережі та здійснює відображення вимірюваних величин. 
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З цієї причини, на думку авторів, використання в нормативних 

документах термінів «віртуальна» точка вимірювання або «віртуальний» 

вимірювальний прилад не зовсім коректне. 

Термін «Облік електричної енергії» визначається в Кодексі як процес 

вимірювання електричної енергії (або отримання інформації іншими 

способами, визначеними нормативними документами), збору, оброблення, 

передачі, зберігання та представлення даних щодо кількості, якості електричної 

енергії та величини потужності. 

Комерційний облік електричної енергії – це облік, який здійснюється, 

насамперед, з метою проведення фінансових розрахунків. 

Точка комерційного обліку – це ідентифікована фізична або умовна 

точка, до якої належать дані комерційного обліку. 

Термін «Дані комерційного обліку» означає ідентифіковані дані, отримані 

шляхом вимірювання електричної енергії (або іншими способами, визначеними 

нормативними документами) та приведені до точки комерційного обліку, у 

тому числі дані про стан засобів вимірювальної техніки, що використовуються 

відповідними сторонами для проведення комерційних розрахунків. 

Таким чином, термін «Дані комерційного обліку» має більш широке 

значення, ніж термін «Результати вимірювань». У той час, коли результати 

вимірювань можуть бути отримані суто за допомогою засобів вимірювання, 

дані комерційного обліку можуть бути отримані як в результаті вимірювань, 

так і іншими способами, наприклад з використанням унормованої процедури 

заміни даних комерційного обліку, коли з якоїсь причини результати 

вимірювань недоступні або відсутні. 

Результати вимірювань зі всіх точок вимірювання одного приєднання 

мають належати до однієї точки комерційного обліку, яка збігається із точкою 

приєднання та знаходиться на межі балансової належності електричних мереж. 

Умовна (або віртуальна) точка комерційного обліку створюється та 

використовується у разі необхідності агрегації даних комерційного обліку за 

визначеними правилами. До умовної точки комерційного обліку зазвичай 

належать агреговані із сукупності фізичних точок комерційного обліку дані 

комерційного обліку, які використовуються як єдиний показник для 

розрахунків. 
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Необхідно звернути увагу на те, що під час розглядання організаційної 

структури комерційного обліку електричної енергії на ринку НКРЕ України 

було запропоновано розділити функції, пов’язані з фінансовими розрахунками 

на ринку, і функції, пов’язані з комерційним обліком електричної енергії, та 

організаційно забезпечити виконання цих функцій різними юридичними 

особами. 

У зв’язку з цим Кодекс розділяє пов’язані з комерційним обліком функції 

Адміністратора комерційного обліку (АКО) та Адміністратора розрахунків на 

ринку РДДБ. 

Найважливішу організаційну роль у забезпеченні функціонування 

системи комерційного обліку електричної енергії на РДДБ відіграє саме 

Адміністратор комерційного обліку (АКО), основними завданнями якого згідно 

з Кодексом є забезпечення оброблення та збереження отриманих від 

постачальників послуг комерційного обліку даних комерційного обліку, їх 

агрегація для кожного учасника ринку та передача агрегованих даних 

Адміністратору розрахунків. Адміністратор розрахунків на основі отриманих 

від АКО даних комерційного обліку має здійснювати фінансові розрахунки між 

учасниками РДДБ. 

Серед функцій та обов’язків, які покладені на АКО Кодексом, слід 

зазначити функцію забезпечення функціонування системи акредитації 

Постачальників послуг комерційного обліку, а також функцію загального 

адміністрування комерційного обліку на РДДБ. Для цього Кодексом 

передбачено, що АКО має запровадити відповідні механізми акредитації та 

заміни Постачальників послуг комерційного обліку. 

Кодекс вимагає, щоб точки приєднання, вимірювання та комерційного 

обліку були зареєстровані в реєстрі Адміністратора точок приєднання, 

вимірювання та комерційного обліку в порядку, встановленому Кодексом. Для 

створення та забезпечення функціонування електронної бази даних точок 

приєднання, вимірювання та комерційного обліку (Реєстру точок ПВКО) на 

РДДБ мають бути запроваджені функції Адміністратора точок приєднання, 

вимірювання та комерційного обліку (АТПВКО). 

АТПВКО має забезпечити реєстрацію та вилучення з Реєстру точок 

ПВКО інформації про точки приєднання, вимірювання та комерційного обліку, 

засоби вимірювальної техніки, технічний стан та специфікацію обладнання 

комерційного обліку в точці комерційного обліку (ТКО), а також інформації 

щодо сторін, пов’язаних з ТКО. 
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Згідно з вимогами Кодексу постачальники електричної енергії на РДДБ 

мають гарантувати АКО, що стан комерційного обліку електричної енергії у 

відповідних точках постачання та вимірювальні комплекси споживачів (які є 

відповідальними сторонами згідно з положеннями Кодексу) відповідають 

вимогам Кодексу комерційного обліку та Правилам ринку щодо проведення 

розрахунків. Постачальник має передбачити у договорі на постачання 

електричної енергії положення про обов’язки споживача як відповідальної 

сторони згідно з положеннями Кодексу. Постачальник електричної енергії має 

також передбачати у договорі на постачання право доступу до вимірювального 

комплексу споживача Постачальників послуг комерційного обліку та АКО з 

метою надання можливості виконання їх обов’язків відповідно до цього 

Кодексу комерційного обліку. 

Ліцензовані оператори електричних мереж (ОМ) мають передбачати в 

Договорі про приєднання користувача системи, що всі вимірювальні комплекси 

комерційного обліку мають бути встановлені на межі балансової належності 

між його мережею та мережею користувача системи. У Договорі має бути 

визначено місце встановлення вимірювального комплексу та сторона, 

відповідальна за комерційний облік.  

ОМ має запропонувати всім користувачам системи, приєднаним до його 

мережі або мережі неліцензованого оператора мережі, у свою чергу, 

приєднаного до його мережі, щоб відповідальною стороною для цих точок 

приєднання був ОМ. 

ОМ має запровадити та забезпечити виконання функцій АТПВКО та 

АДКО для всіх точок приєднання між його мережею та мережами користувачів 

системи, а також для всіх точок приєднання між мережами неліцензованих 

операторів мереж, приєднаних до його мережі, і мережами користувачів 

системи.  

Якщо існують приєднання між мережею ОМ та мережею іншого 

ліцензованого ОМ, то АТПВКО та АДКО щодо цього приєднання визначається 

за узгодженням сторін. 

ОМ має запровадити та забезпечити виконання функцій ООКО та ОДКО 

для всіх точок приєднання, для яких він є відповідальною стороною. 

ОМ має запропонувати послугу ООКО та ОДКО всім користувачам 

системи, приєднаним до його мережі або приєднаним до мережі 

неліцензованого оператора мережі, який, у свою чергу, приєднаний до мережі 

ОМ. 
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ОМ має право замовляти та отримувати послуги АДКО, ООКО або ОДКО 

від третьої сторони, яка має відповідну акредитацію. 

ОМ має забезпечити дотримання вимог Кодексу комерційного обліку ще 

перед тим, як ввімкнути під напругу приєднання до своєї мережі. 

ОМ не має права відмовити користувачам системи, приєднаним до його 

мережі у наданні послуг ООКО та ОДКО. 

Кодекс не вимагає від оператора системи магістральних мереж (ОММ) та 

оператора розподільних мереж (ОРМ) розраховувати обсяги електроенергії, за 

які вони мають отримати плату за передачу електричної енергії. Усі такі 

розрахунки мають виконуватися Адміністратором розрахунків ринку. 

Від виробників та споживачів електричної енергії Кодекс вимагає 

забезпечити, щоб обладнання комерційного обліку, встановлене на їх об’єктах, 

було відповідним чином захищене від будь-якого пошкодження. Виробник або 

споживач, який є відповідальною стороною, має право призначити сам себе як 

Постачальника послуг комерційного обліку для всіх приєднань, щодо яких він є 

відповідальною стороною, за винятком всіх приєднань, щодо яких він є 

стороною купівлі/продажу електричної енергії. У цьому разі необхідно 

залучення сторонніх акредитованих Постачальників послуг комерційного 

обліку. 

Виробник та споживач зобов’язані дати дозвіл на доступ до власних 

вимірювальних комплексів представникам відповідальної сторони, 

Постачальникам послуг комерційного обліку або АКО та негайно повідомити 

відповідальну сторону і Оператора обладнання комерційного обліку про 

виявлені дефекти вимірювального комплексу. 

Відповідно до Кодексу усі витрати, пов’язані із виконанням робіт із 

встановлення вимірювальних комплексів та забезпечення комерційного обліку 

в точці приєднання, а також оплати послуг Постачальників послуг 

комерційного обліку несе відповідальна сторона згідно з укладеними з цими 

постачальниками договорами. Відповідальна сторона має також нести 

капітальні витрати на забезпечення вимірювального комплексу обладнанням 

зв’язку, що встановлюється зі сторони вимірювального комплексу. У свою 

чергу, Оператори даних комерційного обліку мають нести будь-які витрати на 

забезпечення дистанційного та локального збору даних комерційного обліку (у 

тому числі будь-які витрати на необхідні засоби та канали зв’язку).  
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Право власності на дані комерційного обліку, отримані з вимірювального 

комплексу, належать відповідальній стороні. 

Відповідальна сторона у договорах з ООКО та ОДКО має передбачити 

передачу ООКО та ОДКО прав доступу та прав розпоряджатися інформацією та 

даними комерційного обліку в межах, визначених Кодексом. 

Усі сторони, які є власниками або мають право розпоряджатися даними 

комерційного обліку, повинні зробити їх доступними іншим сторонам, які 

мають право доступу до вказаних даних, у межах часових рамок, зазначених у 

Кодексі, або, якщо не вказано жодних часових рамок, у межах настільки 

недовгого часу, наскільки це можливо за обставин, що склалися при виконанні 

певних вимог. 

Надання права доступу та права розпоряджатися даними комерційного 

обліку в ринку має здійснюватися безоплатно. 

Усі сторони, які є власниками або мають право розпоряджатися даними 

комерційного обліку, повинні забезпечити умови, щоб ці дані не 

розголошувалися серед будь-яких фізичних чи юридичних осіб, які не мають 

права доступу до цих даних. 

Кодекс визначає сторони, які мають права доступу до даних 

комерційного обліку, отриманих з певної точки приєднання. Цими сторонами є: 

 сторона, відповідальна за комерційний облік в точці приєднання, – як 

сторона, яка має право власності на дані комерційного обліку; 

 постачальник або виробник електричної енергії, належним чином 

зареєстрований для точки приєднання, – щодо даних комерційного обліку, які 

належать до періоду дії реєстрації; 

 ОМ, до мережі якого виконано приєднання; 

 ООКО, ОДКО, АТПВКО, АДКО, АКО та АР – у межах, необхідних 

для виконання ними своїх обов’язків за цим кодексом комерційного обліку 

електричної енергії або ринковими правилами; 

 арбітр, що діє відповідно до процесу врегулювання суперечок, – за 

згодою принаймні однієї зі сторін, залучених до суперечки; 

 інші сторони – відповідно до вимог здійснення їх ліцензованої 

діяльності, а також за рішенням суду загальної юрисдикції, що діє в Україні. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

136 

 

У разі коли ті самі дані комерційного обліку з точки приєднання 

використовуються для більш ніж однієї комерційної або ринкової цілі, 

наприклад для виставлення рахунків споживачам та у процесі розрахунків, – 

сторони мають забезпечити в усіх випадках використання одних і тих же даних 

комерційного обліку. 

Проектом Кодексу передбачено, що положення Кодексу застосовуються 

до усіх наведених нижче приєднань до електричних мереж: 

 точок приєднання між магістральними мережами та розподільною 

мережею; 

 точок приєднання між розподільними мережами, що належать різним 

операторам розподільних мереж; 

 приєднань, в яких вироблена електроенергія відпускається до мережі 

ОММ або ОРМ з мережі користувача системи (приєднання виробника); 

 приєднань, у яких електроенергія, що постачається, отримується 

користувачем системи з мережі ОММ або ОРМ (приєднання постачальника); 

 приєднань, якими електроенергія надходить до мережі ОРМ з мережі 

користувача системи, що отримує електроенергію з магістральних мереж; 

 приєднань, якими електроенергія надходить до мережі субспоживача з 

мережі користувача системи, що отримує електроенергію безпосередньо з 

магістральної або розподільної мережі. 

Дія Кодексу поширюється на всіх наведених нижче юридичних та 

фізичних осіб: 

 Адміністратора розрахунків. 

 Адміністратора комерційного обліку. 

 Адміністратора точок приєднання, вимірювання та комерційного 

обліку. 

 Оператора обладнання комерційного обліку. 

 Оператора даних комерційного обліку. 

 Постачальників електричної енергії. 

 Оператора магістральних мереж. 

 Оператора розподільних мереж. 

 Виробників електричної енергії. 

 Постачальників послуг комерційного обліку. 
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 Споживачів електроенергії незалежно від того, чи вони мають право 

вибирати собі постачальника електричної енергії, чи ні. 

 Власників або операторів будь-якої електричної мережі, приєднаної 

до мережі ліцензованого оператора мережі. 

Кодекс комерційного обліку покладає зобов’язання на усі юридичні або 

фізичні особи щодо забезпечення поточного та тривалого виконання вимог 

цього кодексу. При виконанні цих зобов’язань їм дозволяється наймати треті 

сторони, що мають відповідну кваліфікацію та, де необхідно, акредитовані для 

виконання конкретних завдань. 

У Кодексі передбачається, що його порушення підпадає під положення 

законів України, а наслідком недотримання його вимог може бути фінансова 

відповідальність, передбачена законодавством України. 

Для забезпечення виконання положень Кодексу передбачається внести 

необхідні зміни до Умов та правил здійснення ліцензованої діяльності 

ліцензіатів НКРЕ щодо обов’язковості виконання вимог Кодексу. Також 

передбачається внесення змін у відповідні договори на постачання електричної 

енергії щодо обов’язковості виконання вимог Кодексу споживачами 

електричної енергії. 

На завершення слід зазначити, що у Кодексі приділяється також значна 

увага технічним питанням організації комерційного обліку електричної енергії. 

Ці питання планується розглянути у наступній статті про Кодекс комерційного 

обліку електричної енергії. 

 

 

3.3 Проблеми створення АСКОЕ суб’єктів ОРЕ України 

 

АСКОЕ ОРЕ України складається із АСКОЕ Головного оператора ОРЕ та 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ України. За створення АСКОЕ Головного оператора 

ОРЕ відповідають висококваліфіковані фахівці ДП «Енергоринок». Суб’єкти 

ОРЕ не мають таких фахівців, тому ми розглянемо побудову АСКОЕ суб’єктів 

ОРЕ України. 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ України повинні створюватися відповідно до 

вимог низки чинних нормативних документів. 
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Як частина АСКОЕ ОРЕ України АСКОЕ суб’єктів повинні відповідати 

вимогам додатків до Договору між членами ОРЕ України: Додатку № 2, 

Додатку № 7(4), Додатку № 8, Додатку № 10 та іншим нормативним 

документам, затвердженим Радою ОРЕ, а саме: «Концепції побудови 

автоматизованих систем обліку електроенергії в умовах енергоринку України» і 

«Тимчасовому типовому положенню…». Як комерційні системи, АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ повинні відповідати вимогам Закону України «Про метрологію 

та метрологічну діяльність», ДСТУ 2708:2006, ДСТУ 3215-95 та іншим 

стандартам з метрології. Як кожна автоматизована система, АСКОЕ повинні 

відповідати вимогам «Комплексу стандартів та РД на автоматизовані системи» 

(ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90, ГОСТ 34.602-89, РД 50-

34.698-90, РД 50-680-88 та РД 50-682-89). 

Об’єктом автоматизації для АСКОЕ суб’єктів ОРЕ є комерційний облік 

електричної енергії на межі між електричними мережами суб’єктів ОРЕ. 

Основне завдання АСКОЕ суб’єктів ОРЕ –своєчасне забезпечення АСКОЕ 

Головного оператора ОРЕ достовірною інформацією про величини перетоків 

електричної енергії між електричними мережами суб’єктів ОРЕ, придатною для 

проведення фінансових розрахунків між суб’єктами ОРЕ за електричну 

енергію. 

Для виконання цього завдання АСКОЕ суб’єкта ОРЕ повинно виконувати 

такі функції: 

1. Вимірювати величини перетоків електричної енергії (активної і 

реактивної в прямому і зворотному напрямках) в кожній точці електричної 

мережі, що є межею балансової належності між мережами суб’єктів ОРЕ 

протягом кожного розрахункового періоду. 

2. Фіксувати в енергонезалежній пам’яті величини перетоків 

електричної енергії (активної і реактивної в прямому і зворотному напрямках) 

для кожної точки та кожного розрахункового періоду. 

3. Передавати величини перетоків електричної енергії (активної і 

реактивної в прямому і зворотному напрямках) для кожного розрахункового 

періоду з кожної точки обліку в сервери АСКОЕ суб’єкта ОРЕ. 

4. Після закінчення кожного розрахункового періоду забезпечувати 

обмін отриманою з точок обліку комерційною інформацією з серверами 

АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ. Суміжні суб’єкти ОРЕ – це ті суб’єкти ОРЕ, з 

мережами яких межують мережі даного суб’єкта. 
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5. Розраховувати баланси енергії, величини сальдо-перетоків через 

мережі суб’єкта ОРЕ та сумарні показники генерації (споживання) електричної 

енергії для кожного розрахункового періоду, забезпечувати верифікацію 

виміряних величин, формувати звіти. 

6. Надавати доступ до комерційної та звітної інформації відповідальним 

працівникам суб’єкта ОРЕ. 

7. Своєчасно передавати повну та достовірну комерційну інформацію в 

АСКОЕ Головного оператора ОРЕ після закінчення кожного розрахункового 

періоду. 

Бажано також, щоб АСКОЕ суб’єкта ОРЕ забезпечувало виконання і 

таких функцій: 

 контроль за недообліком електричної енергії в кожній точці обліку; 

 тестування технічних і програмних засобів АСКОЕ та фіксація 

результатів в базах даних. 

За створення АСКОЕ відповідальні суб’єкти ОРЕ, але для виконання цієї 

роботи вони повинні вибрати підрядну організацію (шляхом проведення 

тендера) з переліку підприємств, що спеціалізуються на створенні АСКОЕ. 

На жаль, більшість підрядних організацій створюють АСКОЕ з 

порушеннями вимог нормативних документів, що ускладнює або навіть 

унеможливлює використання створених ними систем як АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. 

Розглянемо порушення, які, на наш погляд, створюють найбільше проблем для 

функціонування АСКОЕ ОРЕ. 

1. Для фінансових розрахунків за електричну енергію повинна 

використовуватись інформація із засобів вимірювальної техніки, на які 

поширюється державний метрологічний нагляд, тобто тих, які періодично 

проходять повірку. Повірка засобів вимірювальної техніки – це встановлення 

придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний 

метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх 

метрологічних характеристик. Комерційними, тобто придатними для 

використання для фінансових розрахунків, є тільки ті дані засобів 

вимірювальної техніки, метрологічні характеристики яких перевіряються при 

виконанні повірки. 
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Аналіз методик повірки електронних багатофункціональних лічильників 

електричної енергії, які застосовуються в АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, показав, що 

при виконанні повірки лічильників перевіряються метрологічні характеристики 

(відносні похибки) вимірювання активної і реактивної електричної енергії в 

прямому і зворотному напрямках методом порівняння показів енергії 

лічильника, що повіряється, з показами енергії еталонного лічильника в 

трифазному та однофазному режимах роботи. Крім того, перевіряються 

«самохід» лічильника при напрузі 115 % від номінальної та «чутливість» 

лічильника. Тобто в електронних багатофункціональних лічильниках є чотири 

регістри (показники) з комерційною інформацією: 

 регістр, в якому накопичується наростаючий підсумок вимірювання 

активної електричної енергії в прямому напрямі; 

 регістр, в якому накопичується наростаючий підсумок вимірювання 

активної електричної енергії в зворотному напрямі; 

 регістр, в якому накопичується наростаючий підсумок вимірювання 

реактивної електричної енергії в прямому напрямі; 

 регістр, в якому накопичується наростаючий підсумок вимірювання 

реактивної електричної енергії в зворотному напрямі. 

Всі інші дані в лічильниках, у тому числі і профілі (графіки) навантажень, 

– це технічна інформація, яка не може використовуватись для комерційних 

розрахунків. 

Всі створені АСКОЕ та більшість АСКОЕ, що створюються, «вичитують» 

із лічильників профілі (графіки) навантажень – виміряну і усереднену на 

інтервалі 30 хвилин потужність, виконують арифметичне оброблення цієї 

інформації для приведення показників потужності до показників енергії і 

видають результати оброблення за первинні комерційні дані, одержані з 

лічильників. Справжні ж комерційні дані, що містяться в чотирьох названих 

вище регістрах лічильників, цими АСКОЕ повністю ігноруються. 

2. Розрахунковий період в ОРЕ України – це період тривалістю 60 

хвилин, який починається в момент початку першої години доби і закінчується 

в момент початку наступної години. Вартість електроенергії для 

постачальників електроенергії за регульованим тарифом (суб’єктів ОРЕ) в ОРЕ 

України протягом однієї години залишається незмінною, а кожної наступної 

години вона інша. 
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Тому для забезпечення правильних фінансових розрахунків за електричну 

енергію АСКОЕ суб’єктів ОРЕ повинна вимірювати та чітко фіксувати 

перетоки електричної енергії між мережами суб’єктів ОРЕ протягом кожної 

години. Оплачується електрична енергія, а не потужність (миттєва чи 

усереднена), тому АСКОЕ повинна оперувати на всіх рівнях саме електричною 

енергією. 

Більшість електронних багатофункціональних лічильників електричної 

енергії, що використовуються для комерційного обліку електричної енергії на 

межі між мережами суб’єктів ОРЕ, фіксують перетоки електричної енергії за 

добу та за місяць, а не за годину. Проте, для більшості створених АСКОЕ 

розрахунковий період становить 24 години, тобто АСКОЕ один раз на добу 

збирають інформацію з лічильників, обмінюються інформацією з АСКОЕ 

суміжних суб’єктів ОРЕ, виконують всі розрахунки і передають інформацію 

розпоряднику системи розрахунків ОРЕ. 

3. Основою локальних АСКОЕ об’єктів обліку повинні бути прилади 

обліку або інше устаткування збору і оброблення даних, головне завдання яких 

– після закінчення кожного розрахункового періоду отримувати комерційну 

інформацію від лічильників, установлених на об’єкті обліку (з дотриманням 

процедур для обміну даними, реалізованих в комунікаційних портах кожного з 

цих лічильників), та вчасно передавати її в сервери АСКОЕ з використанням 

основного або резервного каналів зв’язку та уніфікованого протоколу 

міжрівневого обміну даними. При побудові локальних АСКОЕ об’єктів обліку 

відповідно до цих вимог після закінчення кожної години прилади збору і 

оброблення даних кожного об’єкта обліку одночасно починають процедуру 

отримання комерційних даних зі всіх лічильників, паралельно підключених до 

різних комунікаційних портів устаткування збору і оброблення даних. Це 

дозволяє зафіксувати комерційні дані кожної точки обліку на кінець кожної 

години без застосування інтервальних лічильників. Інтервальний лічильник – 

це лічильник електричної енергії, який вимірює сукупне (інтегральне) значення 

електричної енергії та фіксує значення електричної енергії на кінець кожного 

розрахункового періоду. Тобто одразу після закінчення кожної години 

програмне забезпечення інтервального лічильника переписує інформацію з 

регістрів з комерційною інформацією, перерахованих вище в п. 1, в спеціальні 

регістри, в яких вона зберігається незмінною протягом мінімум однієї години. 
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До 15 інтервальних лічильників одного об’єкта обліку можуть 

підключатися до одного комунікаційного порту устаткування збору і 

оброблення за допомогою одного магістрального інтерфейсу типу RS-485, 

оскільки зафіксовані в спеціальних регістрах комерційні дані можна вичитувати 

з лічильників протягом всієї наступної години. 

Більшість підприємств, що спеціалізуються на створенні АСКОЕ, 

будують локальні АСКОЕ об’єктів обліку на основі комутаційних пристроїв, 

що забезпечують почергове підключення до каналу зв’язку з сервером АСКОЕ 

комунікаційних портів кожного лічильника, встановленого на об’єкті обліку. 

При використанні таких локальних АСКОЕ та комутованих каналів зв’язку 

сервер АСКОЕ додзвонюється спочатку до локального АСКОЕ одного об’єкту 

обліку і вичитує інформацію з одного лічильника в протоколі цього лічильника, 

потім до каналу зв’язку підключається другий лічильник, і сервер вичитує 

інформацію з другого лічильника вже в його протоколі, потім з третього і, 

таким чином, до останнього лічильника об’єкта обліку. Після цього сервер 

АСКОЕ розриває зв’язок з цим локальним АСКОЕ та додзвонюється до 

локального АСКОЕ іншого об’єкта обліку, де все повторюється і так до 

останнього об’єкта обліку. При невеликій кількості точок обліку така АСКОЕ 

за добу може зібрати профілі навантаження з більшості точок обліку. При 

великій кількості точок обліку за добу збираються профілі навантаження з 

меншості точок обліку. Відсутня інформація заміщується даними, введеними в 

АСКОЕ вручну. Про розрахунковий період тривалістю 60 хвилин та про 

комерційну інформацію при використані таких систем можна забути. 

4. Для передавання інформації з локального устаткування обліку повинні 

використовуватися два незалежних інформаційних канали, які повинні 

відповідати вимогам промислових стандартів та вимогам МКТТ для цифрових 

каналів і каналів тональної частоти. 

Майже всі АСКОЕ суб’єктів ОРЕ будуються виключно на використанні 

мереж операторів побутового мобільного зв’язку. Якщо і використовуються два 

інформаційних канали, то це канали двох операторів побутового мобільного 

зв’язку, антени яких розміщені поруч на одних і тих самих щоглах і передавачі 

яких живляться від одних і тих же щитів і вимикаються вони в один і той самий 

час. 
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5. Обов’язковим є використання в локальному устаткуванні збору і 

оброблення даних уніфікованих протоколів міжрівневого обміну, що мають 

відповідати міжнародним вимогам і архітектурі відкритих систем. Комерційні 

дані, отримані від усіх лічильників об’єкта обліку, устаткування збору і 

оброблення даних упаковує в один (або кілька, якщо лічильників багато) кадр 

стандартного протоколу міжрівневого обміну даними і швидко передає їх в 

сервери АСКОЕ, що дозволяє використовувати мережі передачі даних інших 

автоматизованих систем, наприклад диспетчерських, та заощадити кошти на 

оплату стільникового зв’язку при використанні каналів зв’язку операторів 

мобільного зв’язку. Трафік зменшується в декілька разів, відповідно 

зменшується плата за послуги. 

Більшість створених АСКОЕ та АСКОЕ, що створюються для обміну 

інформацією між об’єктами обліку та верхніми рівнями АСКОЕ, 

використовують протоколи лічильників. Тобто в цих АСКОЕ сервери через 

GSM або GPRS канали зв’язку намагаються вичитати інформацію 

безпосередньо з кожного лічильника в протоколі лічильника. Лічильники на 

об’єктах обліку встановлені різні, протоколи в них теж різні. Крім того, 

протоколи лічильників призначені для обміну інформацією між приладами, 

розміщеними поряд на одному об’єкті, по проводах, що безпосередньо 

з’єднують їх послідовні цифрові інтерфейси. Ці протоколи не призначені для 

обміну інформацією між рівнями автоматизованих систем, особливо при 

використанні мобільного зв’язку або сумісного використання каналів зв’язку з 

іншими автоматизованими системами. Крім того, при заміні будь-якого 

лічильника на лічильник іншого типу необхідно вносити зміни в програмне 

забезпечення сервера. В системі з великою кількістю лічильників сервер буде 

постійно зупинений для перепрограмування протоколів обміну при заміні 

лічильників. 

Ігнорування вимог щодо використання в локальних АСКОЕ об’єктів 

обліку повноцінного устаткування збору і оброблення даних, протоколів 

міжрівневого обміну та виділених промислових каналів зв’язку з об’єктами 

обліку зменшує до нуля вірогідність вчасного отримання інформації від усіх 

лічильників у цих системах збору інформації. 
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6. Обов’язковим для виконання є використання уніфікованих протоколів 

міжсерверного обміну даними щодо купівлі-продажу електричної енергії між 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. 

На вимогу ДП «Енергоринок» для обміну інформацією між АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ України та АСКОЕ Головного оператора ОРЕ розроблено 

уніфікований протокол передавання даних вимірювань (УППДВ), який 

відповідає вимогам до протоколів міжсерверного обміну даними щодо купівлі-

продажу електричної енергії між АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. Повний опис УППДВ 

та його специфікація безоплатно надаються всім зацікавленим сторонам. ДП 

«Енергоринок» чітко відстежує за технічними завданнями та проектами 

використання УППДВ для передавання інформації з АСКОЕ суб’єктів ОРЕ в 

АСКОЕ Головного оператора ОРЕ, але не звертає уваги на методи організації 

обміну інформацією між АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. Здавалося б, якщо в 

автоматизованій системі реалізовано УППДВ для обміну інформацією з 

серверами АСКОЕ Головного оператора, то немає проблем використати 

УППДВ для обміну інформацією з серверами інших АСКОЕ. Все ж «умільці» 

підприємств, що спеціалізуються на створенні АСКОЕ в Україні, спромоглися 

створити ці проблеми і зробили їх непереборними. В створених ними системах 

реалізація УППДВ настільки обрізана і спотворена, що використання її для 

повноцінного міжсерверного обміну інформацією є неможливим. Невідомо, чи 

зможуть такі системи передавати інформацію в УППДВ хоча б в АСКОЕ 

Головного оператора, коли вона запрацює. Таких гарантій, мабуть, видати не 

може ніхто, треба перевіряти. Реалізацію інших протоколів міжсерверного 

обміну даними зазначені системи вважають непотрібною, і єдине, що вони 

реалізують, – це відправлення/отримання файлів-макетів через електронну 

пошту. 

Будь-яка автоматизована система, створена на Заході, має більше сотні 

різних протоколів для обміну інформацією на всіх рівнях та між рівнями 

системи (міжнародних, національних, корпоративних тощо). В АСКОЕ, які 

створюються в суб’єктів ОРЕ України, не реалізовано жодного стандартного 

протоколу для обміну інформацією всередині системи та з іншими 

автоматизованими системами, що не дозволяє повноцінно включити їх в 

АСКОЕ ОРЕ України. 
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За допомогою файлів-макетів можна передати тільки невелику кількість 

інформації, що вичитується з лічильників, без ознак достовірності та інших 

необхідних атрибутів, а використання електронної пошти зводить до нуля 

надійність та унеможливлює своєчасну доставку інформації. 

7. В серверах АСКОЕ повинна розміщуватися інформаційна база даних, 

що складається з таких розділів: масив необроблених даних; масив даних 

ручного введення і розрахункових величин; масив звітних даних та масив 

нормативно-довідкової інформації. У масиві необроблених даних повинна 

зберігатися первинна комерційна інформація, отримана з лічильників 

електроенергії і занесена в бази даних в автоматичному режимі. Ці дані повинні 

бути цілком захищені від змін. Суб’єкти ОРЕ України можуть мати 

регламентований доступ до необроблених даних тільки для читання. 

Даними з масиву необроблених даних повинні обмінюватись сервери 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ та ці дані повинні надаватись АСКОЕ Головного 

оператора ОРЕ. Як і на всю іншу комерційну інформацію, на дані масиву 

необроблених даних поширюється державний метрологічний нагляд, тобто 

відповідність цих даних даним лічильників повинна перевірятися та 

підтверджуватися під час проведення державної метрологічної атестації 

АСКОЕ суб’єктів ОРЕ. 

При виконанні державної метрологічної атестації АСКОЕ більшості 

суб’єктів ОРЕ обмежуються перевіркою метрологічних характеристик 

вимірювальних каналів точок обліку. Програмне забезпечення локального 

устаткування збору і оброблення даних та серверів, а також дані в серверах не 

перевіряються. В результаті вся інформація, що є в серверах, передається із них 

в АСКОЕ суміжних суб’єктів ОРЕ, використовується для формування макетів 

30817 і передається розпоряднику системи розрахунків, є некомерційною і не 

повинна використовуватись для фінансових розрахунків між суб’єктами ОРЕ. 

Це повною мірою стосується АСКОЕ ВАТ «Житомиробленерго» і АСКОЕ 

інших суб’єктів ОРЕ, дані з яких використовуються для формування макетів 

30817. 

Державне підприємство «НЕК «Укренерго» взагалі не намагалося 

створювати комерційну систему. Одразу було заявлено, що замість АСКОЕ 

вони створюють АСОЕ. Та чи варто витрачати кошти на створення 

автоматизованої системи обліку електричної енергії, за даними якої 

недопустимо проведення фінансових розрахунків? Кому і навіщо потрібна така 

система? 
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Викладене вище показує, що створені і сьогодні створюються системи, 

які не мають необхідного обладнання (устаткування збору і оброблення даних) 

на об’єктах обліку, використовують нерезервовані комутовані побутові канали 

зв’язку, вичитують із лічильників, обробляють, передають і зберігають 

некомерційну інформацію, не вписуються в регламенти часу ОРЕ України, не 

використовують необхідних протоколів для міжрівневого та міжсерверного 

обміну інформацією, не можуть забезпечити суб’єктів ОРЕ та Головного 

оператора ОРЕ інформацією, необхідною для фінансових розрахунків за 

електричну енергію. Такі системи нікому не потрібні, тому пропонуємо 

суб’єктам ОРЕ та підприємствам, що спеціалізуються на створенні АСКОЕ, 

розглянути можливість створення АСКОЕ, які будуть відповідати вимогам ОРЕ 

і вимогам законів та стандартів, а також можливість приведення вже створених 

систем у відповідність до цих вимог. Суб’єкти ОРЕ та підприємства, що 

спеціалізуються на створені АСКОЕ, серед причин, що призводять до 

створення імітаторів АСКОЕ замість повноцінних систем, називають 

недосконалість (відсутність) нормативної документації з чіткими вимогами до 

АСКОЕ. Вище ми показали, що нормативна документація є і вимоги в ній 

достатньо чіткі. Причому АСКОЕ, створені відповідно до цих вимог, успішно 

функціонують. Тому проблему ми бачимо в іншому: в незнанні нормативної 

документації та ігноруванні її вимог. 

Ми теж вважаємо, що систему розрахунків за електричну енергію, 

побудовану на основі даних оперативно-інформаційних комплексів 

енергосистем ДП «НЕК «Укренерго», потрібно якомога швидше замінити на 

систему розрахунків, побудовану на основі погодинних даних лічильників 

електричної енергії, але не варто витрачати величезні кошти та десятки років на 

те, щоб замінити одну нелегітимну (некомерційну) систему на іншу – таку ж 

саму нелегітимну тому, що вона некомерційна. Практика показує, що фінансові 

витрати на створення роботоздатної автоматизованої системи комерційного 

обліку електричної енергії суб’єктів ОРЕ, що відповідає вимогам нормативної 

документації і виконує всі необхідні функції, практично не відрізняються від 

фінансів витрачених на створення імітаторів АСКОЕ в більшості суб’єктів ОРЕ 

України. Тому пропонуємо починати створювати АСКОЕ ОРЕ України, що 

відповідає всім вимогам. 
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3.4 Поточний стан автоматизації збору даних комерційного обліку 

на ОРЕ України 

 

На виконання п. 8.1 Інструкції про порядок комерційного обліку 

електричної енергії, згідно з яким «…сторони Договору між членами Оптового 

ринку електричної енергії (ДЧОРЕ) повинні впроваджувати на своїх об’єктах 

автоматизовані системи обліку електричної енергії (АСОЕ)», ДП 

«Енергоринок» в частині виконання функцій Головного оператора 

комерційного обліку електроенергії проводить роботи з організації та контролю 

побудови АСКОЕ суб’єктами ОРЕ. Зокрема, для посилення відповідальності 

суб’єктів ринку щодо виконання робіт з впровадження АСКОЕ до договорів 

купівлі продажу укладаються додаткові угоди з термінами обов’язкової їх 

побудови. 

Проте станом на початок 2010 року суб’єктами ринку впроваджено: 

 постачальниками електроенергії за регульованим тарифом – 36 

комплексів АСКОЕ, що становить 47 % від загальної кількості; 

 виробниками – 41 комплекс (78 %); 

 ДП НЕК «Укренерго» – АСОЕ на всіх 132 підстанціях (100 %), на 8 

регіональних рівнях та на центральному рівні. 

Зважаючи на незадовільний стан виконання робіт з впровадження 

АСКОЕ у суб’єктів ОРЕ, 22.01.2010 року в НКРЕ України було проведено 

виробничу нараду, на якій вирішено визначити та реалізувати заходи щодо 

прискорення цього процесу. 

На виконання протокольного рішення наради ДП «Енергоринок» 

підготувало та надало до НКРЕ України такі пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблем впровадження АСКОЕ, визначених протоколом цієї наради: 

1. Для нормативного врегулювання зобов’язань суб’єктів ОРЕ щодо 

термінів впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію. 

1.1. НКРЕ України – видати постанову, в якій: 

 визначити кінцевий термін впровадження в промислову експлуатацію 

АСКОЕ постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом (ПРТ) 

та виробниками електричної енергії на власних об’єктах в ОРЕ – грудень 2010 

року; 
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 зобов’язати ПРТ та виробників електричної енергії забезпечити в 2010 

році наявність в інвестиційних програмах та тарифах з виробництва 

електричної енергії окремої статті (складової) на побудову АСКОЕ суб’єкта 

ОРЕ у 2010 році. 

Відсутність АСКОЕ у суб’єктів ОРЕ суперечить вимогам п. 2.4 

«Програми послідовного впровадження АСКОЕ ОРЕ», затвердженої рішенням 

Міжвідомчої комісії з координації роботи, пов’язаної з реалізацією положень 

Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії 

України (від 22.04.2008 р., протокол № 40), а також вимогам двосторонніх 

договорів між суб’єктом та ДП «Енергоринок» щодо впровадження АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ в промислову експлуатацію до кінця 2008 року з урахуванням 

затверджених інвестиційних програм. ДП «Енергоринок» укладені додаткові 

угоди з суб’єктами ОРЕ на впровадження АСКОЕ, вимоги яких не виконуються 

належним чином. Перехід до нової моделі ринку – балансуючого ринку та 

ринку двосторонніх договорів передбачає запровадження розрахунків з 

використанням даних АСКОЕ. 

1.2. НКРЕ України – затверджувати інвестиційні програми та тарифи з 

виробництва електричної енергії ПРТ та виробникам електричної енергії тільки 

за умови наявності в них окремої статті (складової) на побудову АСКОЕ 

суб’єкта ОРЕ у 2010 році. 

2. З метою подальшого використання погодинних даних комерційного 

обліку електричної енергії в розрахунках на ОРЕ, отриманих від АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ, забезпечити виконання організаційно-технічних заходів 

щодо включення цих даних від АСКОЕ ПРТ та виробників до макетів 30817. 

В процесі експлуатації АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, впроваджених в 

промислову експлуатацію, виявлено низку проблем щодо використання даних 

комерційного обліку для подальших комерційних розрахунків в ОРЕ. Аналіз 

проведеної ДП «Енергоринок» тестової передачі даних показав, що суб’єкти 

ОРЕ не в повному обсязі використовують дані АСКОЕ при формуванні макетів 

30817 та 30900 для подальших комерційних розрахунків. Станом на 31.12.2009 

року дані з комерційного обліку АСКОЕ в повному обсязі використовуються в 

розрахунках за куповану електричну енергію в ОРЕ п’ятьма ПРТ (з 36 шт.) та 

одинадцятьма виробниками (з 53 шт.), а частково – десятьма ПРТ та сімома 

виробниками. 
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Основними причинами неповного використання даних для розрахунків є 

таке: 

 програмне забезпечення АСКОЕ суб’єктів ОРЕ не виконує комплексу 

необхідних дій (розрахунок втрат в елементах мереж, врахування перетікань 

електроенергії через обхідні та шиноз’єднувальні вимикачі, додавання 

нормативних втрат до обсягу споживання електроенергії постачальників за 

нерегульованим тарифом, зняття даних автоматизованим і ручним засобом з 

усіх точок обліку та інше); 

 не в повному обсязі проведені організаційні та технічні заходи щодо 

взаємодії між операторами АСКОЕ (в т.ч. оператором системи комерційного 

обліку електроенергії в оптовому ринку ДП НЕК «Укренерго») та ДП 

«Енергоринок» в частині обміну інформацією; 

 не виконуються в повному обсязі вимоги взаємопогоджених 

суб’єктами ОРЕ Положень про порядок взаємодії при зборі, формуванні та 

обміні погодинними даними комерційного обліку електричної енергії, 

отриманих від АСКОЕ та АСОЕ при формуванні макета 30817, розроблених на 

основі Тимчасового типового положення про взаємодію; 

 існує небаланс між даними АСКОЕ суб’єктів та розрахункового 

макета 30817; 

 не в повному обсязі вирішені питання з резервуванням каналів зв'язку, 

що не дозволяє досягти необхідного рівня надійності збору даних; 

 недостатньо опрацьовані процедури заміщення даних комерційного 

обліку при виході з ладу каналів зв’язку, приладів обліку тощо; 

 повільне впровадження АСКОЕ суміжними суб’єктами ОРЕ. 

Крім того, енергосистемам ДП НЕК «Укренерго» та суб’єктам ОРЕ 

необхідно виконати спільні заходи щодо використання даних, отриманих від 

АСОЕ ДП НЕК «Укренерго» для формування макетів 30817. 

Слід зазначити, що погодинні дані макетів енергосистемами, в 

основному, формуються на основі даних телевимірювань від ОІК в МВт·год. У 

той самий час АСКОЕ ЕС та суб’єктів оперують з даними в кВт·год, які надалі 

для формування макета 30817 необхідно переводити в МВт·год, що призводить 

до певних втрат точності. 
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Згідно з вимогами чинних нормативних документів ОРЕ для остаточних 

розрахунків використовуються звітні облікові дані за місяць (сумарні значення 

показань – різниця між показами на початок та кінець місяця), які зчитуються в 

ручному режимі з лічильників, а в АСКОЕ проводиться формування профілів 

графіків навантажень (погодинні дані), та на їх основі – визначення звітних 

даних як суми погодинних даних. При цьому виникає певна розбіжність між 

цими даними, для врахування якої необхідно розробити відповідні правила. 

Зважаючи на те, що правилами нового ринку двосторонніх договорів та 

балансування (РДДБ) передбачається використання погодинних графіків 

навантажень (як це є на європейських ринках), необхідно запланувати 

здійснення переходу до застосування цих даних. 

Організаційно-технічні заходи повинні бути спрямовані на усунення 

зазначених недоліків та забезпечення надійного та безперебійного надання 

суб’єктами ОРЕ облікових даних АСКОЕ для формування макетів 30817. 

Якщо звернутися до норм чинних нормативних документів, то можна 

зазначити, що згідно з вимогами «Інструкції про порядок здійснення 

розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії України» (Додаток 3 до 

ДЧОРЕ, п. 2.4.1) «…фактичні дані визначаються за показаннями приладів 

погодинного обліку, встановлених в точках обліку відповідно до ІКО», а у разі 

відсутності приладів погодинного обліку електричної енергії (п. 12.2) 

«...погодинні дані вимірювань тимчасово, за погодженням сторін, визначаються 

шляхом розподілу добових показань розрахункових лічильників за даними 

оперативно-інформаційного комплексу або за порядком, затвердженим НКРЕ, 

відповідно до двосторонніх договорів ДПЕ та членів ринку». 

Відповідно до Договору купівлі-продажу електричної енергії між ДП 

«Енергоринок» та постачальниками за регульованим тарифом: 

 пп. 4.2., 4.3 «…обсяги фактично отриманої електроенергії в точках 

поставки ЕК визначаються на підставі погодинних даних системи комерційного 

обліку, в разі відсутності системи комерційного обліку, до її установки, 

погодинний розподіл електричної енергії проводиться з використанням даних 

оперативно-інформаційного комплексу»; 

 п. 4.5. «…ЕК надає до ДПЕ добові (погодинні) фактичні дані про 

обсяги електричної енергії, що надійшли через точки поставки ЕК на територію 

ліцензованої діяльності». 
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Але не всі суб’єкти ОРЕ виконують в повному обсязі вимоги «Інструкції 

про порядок здійснення розрахунків на Оптовому ринку електричної енергії 

України» та договірні зобов’язання. Для отримання ефекту від впровадження 

АСКОЕ ДП «Енергоринок» пропонувало суб’єктам ОРЕ першочерговим 

кроком здійснити заходи щодо використання даних комерційного обліку 

АСКОЕ суб’єкта в діючому макеті 30817 за умови узгодження цих даних з боку 

суміжних суб’єктів і доопрацювання програмного забезпечення власних 

АСКОЕ. 

Стосовно можливості використання з боку ДП «Енергоринок» для 

розрахунків даних, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, слід зазначити, що: 

 не всі суб’єкти ОРЕ мають АСКОЕ та можливості передачі фактичних 

достовірних погодинних даних до ДП «Енергоринок»; 

 у ДП «Енергоринок» в складі прикладного програмного забезпечення 

Головного оператора створюється автоматизована інформаційна система 

«Верифікація та валідація даних комерційного обліку електричної енергії в 

ОРЕ»; 

 не створена мережа передачі даних для зв’язку з кожним суб’єктом 

енергоринку. 

Враховуючи зазначене, для нормативного врегулювання зобов’язань 

суб’єктів ОРЕ ДП «Енергоринок» запропонувало НКРЕ України видати 

постанову, в якій зобов’язати ПРТ, виробників електричної енергії та ДП НЕК 

«Укренерго» виконати заходи щодо забезпечення при впровадженні в 

промислову експлуатацію АСКОЕ суб’єкта ОРЕ використання даних АСКОЕ в 

розрахунках в ОРЕ шляхом формування макетів 30817. 

3. Щодо механізму переходу від використання макетів 30817 до 

безпосереднього використання ДП «Енергоринок» даних з комерційного 

обліку, отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ для розрахунків в ОРЕ. 

Як зазначалось вище, обмін даними з комерційного обліку для 

розрахунків в ОРЕ проводиться відповідно до вимог Інструкції про порядок 

здійснення розрахунків ОРЕ (Додаток 3 до ДЧОРЕ) шляхом формування ПРТ, 

виробниками та електроенергетичними системами ДП НЕК «Укренерго» 

макетів 30817, 30900 та передачі їх до ДП «Енергоринок» з метою проведення 

розрахунків. 
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Для здійснення моніторингу обсягів купованої електричної енергії на 

ОРЕ, тестування даних АСКОЕ до ДП «Енергоринок» в автоматизованому або 

ручному режимі інформація передається тепер безпосередньо від 31 із 36 ПРТ 

та від 29 із 53 виробників. 

З метою забезпечення отримання даних від суб’єктів ОРЕ, ДП 

«Енергоринок»: 

 встановлено необхідне технічне обладнання для прийому та 

зберігання даних комерційного обліку суб’єктів ОРЕ; 

 розроблено та впроваджено програмне забезпечення підсистеми 

збору, збереження і первинної обробки даних комерційного обліку ОРЕ та 

створено специфікацію уніфікованого протоколу передачі даних вимірювань; 

 у тіньовому режимі проводиться випробовування підсистеми збору 

інформації з використанням облікових даних суб’єктів ОРЕ; 

 розроблені технічні вимоги до прикладного програмного 

забезпечення, проводиться створення технічного завдання. 

Набутий у 2008 – 2009 рр. досвід реалізації пілотних проектів 

впровадження АСКОЕ в промислову експлуатацію ВАТ ЕК 

«Житомиробленерго», ВАТ «Кіровоградобленерго» та АК «Харківобленерго» 

показав, що досягнуто межі, при якій підвищити точність та своєчасність 

розрахунків з використанням даних АСКОЕ в макеті 30817 неможливо, 

оскільки сама технологія формування макета 30817 не дозволяє цього робити. 

Необхідний принципово новий підхід для використання в розрахунках даних 

АСКОЕ, а саме: через запровадження нових технологій інформаційного обміну 

даними, створення у складі АСКОЕ Головного оператора автоматизованої 

інформаційної системи «Верифікація та валідація даних комерційного обліку 

електричної енергії в ОРЕ» (АІС) та мережі передачі даних в ОРЕ. 

Для розрахунків в ОРЕ дані, безпосередньо отримані від АСКОЕ 

суб’єктів ОРЕ, можуть бути використані тільки після їх перевірки. Тому 

планується після розроблення технічного завдання до АІС (до шести місяців) 

створити та впровадити АІС, яка буде виконувати перевірку достовірності 

отриманих від АСКОЕ суб’єктів ОРЕ даних обліку електроенергії, їх взаємну 

збалансованість та визначення загального балансу виробництва та споживання 

електроенергії в ОРЕ. Створена система дасть можливість забезпечення 

проведення технології перевірки облікових даних для їх безпосереднього 

використання при розрахунках в ОРЕ. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

153 

 

З огляду на ці обставини було запропоновано, щоб до створення ДП 

«Енергоринок» АІС та мережі передачі даних в ОРЕ формування макетів 30817 

проводити з використанням погодинних даних з комерційного обліку АСКОЕ 

(АСОЕ) суб’єктів ОРЕ. 

У свою чергу, НКРЕ України, отримавши пропозиції щодо шляхів 

вирішення проблем з впровадження АСКОЕ, систематизувала їх та, провівши 

аналітичні дослідження стосовно забезпечення відповідного нормативного 

підґрунтя, розробила проекти постанов щодо умов та правил здійснення 

підприємницької діяльності ліцензіатів, що працюють в ОРЕ. В обґрунтуванні 

необхідності їх розроблення, зокрема, зазначено: «…Аналіз ситуації на ринку 

електричної енергії України показує, що при наявній системі комерційного 

обліку електроенергії досягти підвищення точності та своєчасності розрахунків 

на ринку неможливо. Тому для проведення точних і своєчасних розрахунків на 

ринку електричної енергії ліцензіати повинні забезпечити збір, обробку та 

передачу даних сторонам, які мають право отримувати такі дані, на основі 

даних автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії». 

Нарівні з тим, в Умовах та Правилах здійснення підприємницької 

діяльності учасників ринку не відображені положення щодо запровадження 

АСКОЕ та використання даних АСКОЕ для розрахунків. 

Тому проекти постанов «Про внесення змін до Умов та Правил 

здійснення підприємницької діяльності» розроблено з метою забезпечення 

виконання регуляторних повноважень Комісії та взаємного узгодження 

положень законодавства. 

Необхідно також зазначити, що використання АСКОЕ передбачено 

положеннями Концепції функціонування та розвитку оптового ринку 

електричної енергії України (далі – Концепція), схваленої постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1789, Плану заходів щодо реалізації 

положень Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної 

енергії України, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

28.11.2007 р. № 1056-р, Плану заходів на 2006 – 2010 рр. щодо реалізації 

Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 р. № 436-р. 
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Концепцією передбачено впровадження повномасштабного 

конкурентного ринку електроенергії, який містить ринок прямих товарних 

поставок електричної енергії на основі двосторонніх договорів купівлі-продажу 

електричної енергії між виробниками та постачальниками і споживачами та 

балансуючий ринок (РДДБР). Однією з передумов переходу до 

повномасштабного РДДБР є впровадження автоматизованих систем обліку та 

обміну даними, які відповідають міжнародним стандартам. 

Відсутність АСКОЕ в ліцензіатів перешкоджає складенню достовірного 

балансу виробництва, транспортування, постачання і споживання 

електроенергії та запровадженню РДДБР. 

Тому з метою нормативного врегулювання питання впровадження 

АСКОЕ ліцензіатами та забезпечення використання АСКОЕ для проведення 

розрахунків на ринку електричної енергії України відповідно до вимог 

Інструкції про порядок комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до 

Договору між членами Оптового ринку електричної енергії України) та Правил 

користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 

31.07.1996 р. № 28 (зі змінами) необхідно прийняти відповідні постанови НКРЕ 

із зазначеного питання. 

Затвердження проектів постанов НКРЕ «Про внесення змін до Умов та 

Правил здійснення підприємницької діяльності» нормативно врегулює питання 

щодо обов’язкового впровадження АСКОЕ ліцензіатами та створить 

передумови для запровадження ринку двосторонніх договорів та балансуючого 

ринку. 

До проектів постанов було внесено таке. 

1. Внести до Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності, 

затверджених постановами НКРЕ та зареєстрованих у Міністерстві юстиції 

України, такі зміни: 

 «…Ліцензіат повинен здійснювати купівлю-продаж електричної 

енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії відповідно до вимог Правил 

користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 

31.07.96 р. № 28 (зі змінами) і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 

02.08.96 р. за № 417/1442 та Інструкції про порядок комерційного обліку 

електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами Оптового ринку 

електроенергії). 
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Для ліцензіатів з передачі електроенергії: 

 «…Ліцензіат повинен забезпечити та здійснювати комерційний облік 

електричної енергії з використанням даних, отриманих з автоматизованих 

систем комерційного обліку електричної енергії...». 

2. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог цієї 

постанови до 31 грудня 2010 року. 

Стосовно ДП «Енергоринок» в проекті постанови визначено, що 

«Купівля-продаж електричної енергії ліцензіатом має здійснюватися з 

використанням даних, отриманих з автоматизованих систем комерційного 

обліку електричної енергії відповідно до вимог Інструкції про порядок 

комерційного обліку електричної енергії (додаток 10 до Договору між членами 

Оптового ринку електроенергії»). 

Крім того, НКРЕ України надіслало всім суб’єктам ОРЕ, в яких відсутні 

АСКОЕ, листи з вимогою про їх запровадження та використання даних, 

отриманих від цих АСКОЕ для розрахунків до кінця 2010 року, та в разі 

невиконання – застосування штрафних санкцій. 

ДП «Енергоринок» зобов’язано внести зміни до договорів купівлі-

продажу електроенергії з суб’єктами ОРЕ та з 01.01.11 р. розпочати 

використання погодинних даних для розрахунків від їх АСКОЕ. На виконання 

зобов’язань щодо переходу на розрахунки за даними від АСКОЕ, в ДП 

«Енергоринок» розпочато виконання підготовчих заходів. Розроблюється 

«Тимчасовий порядок використання даних, отриманих з автоматизованих 

систем комерційного обліку електричної енергії». 

Зазначений порядок буде визначати механізм використання Головним 

оператором даних з комерційного обліку, отриманих з автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії, для подальших розрахунків 

фактичних погодинних обсягів купівлі-продажу електричної енергії на 

Оптовому ринку електричної енергії України та втрат енергії в магістральних і 

міждержавних мережах шляхом заміщення даних з макетів 30817 даними з цих 

систем обліку. 

Для заміщення даних в макетах 30817 Головним оператором будуть 

використані дані з систем обліку тих суб’єктів ОРЕ та ДП НЕК «Укренерго» як 

оператора мереж, за допомогою яких здійснюється по всіх точках обліку 

електричної енергії на ОРЕ збір, формування, верифікація і надання до 

Головного оператора фактичних достовірних погодинних даних з комерційного 

обліку, забезпечених мітками часу та якості з використанням уніфікованого 

протоколу передачі даних вимірювань (УППДВ). 
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При визначенні фактичних обсягів купівлі-продажу та втрат енергії для 

суб’єктів ОРЕ та оператора мереж, у яких відсутні системи обліку, будуть 

використані дані з комерційного обліку, отримані з системи обліку інших 

суб’єктів ОРЕ. 

Для виконання положень цього порядку розроблюється «Тимчасова 

методика щодо використання даних автоматизованих систем комерційного 

обліку електричної енергії у щодобових розрахунках на Оптовому ринку 

електричної енергії України». 

Таким чином, можна констатувати, що відставання у термінах побудови 

АСКОЕ у суб’єктів ОРЕ не дає можливості одночасного переходу на 

розрахунки в ринку за даними АСКОЕ та значною мірою ускладнює процедури 

використання даних від вже запроваджених систем. 

 

3.5 Єдина система правового та нормативно-технічного забезпечення 

впровадження АСКОЕ в умовах енергоринку 

 

Суб’єкт енергоринку – АК «Харківобленерго» 25 грудня 2002 року ввела 

в промислову експлуатацію автоматизовану систему комерційного обліку 

електроенергії периметру надходження електроенергії в мережі компанії 

(надалі – АСКОЕ). Система була створена згідно з вимогами «Концепції 

побудови автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії в умовах 

енергоринку», затвердженої 27.03.1997 р., «Технічними вимогами до систем 

комерційного обліку», затвердженими Міненерго України 21.04.1998 р., та 

відповідними державними стандартами. 

На час уведення системи в промислову експлуатацію комісія зазначила: в 

країні відсутні чинні норми та правила впровадження та застосування АСКОЕ, 

що визначило термін офіційного переходу на розрахунки за даними системи 

тільки з 01.02.2009 р. Крім того, для можливості роботи з ДП «Енергоринок» в 

нових умовах необхідно було провести модернізацію системи як власними 

силами, так і з залученням розробника. 

В протокольних рішеннях конференцій та семінарів, на яких 

висвітлювалася тема запровадження АСКОЕ, стверджувалась необхідність 

створення (продовження створення) єдиної системи правового та нормативно-

технічного забезпечення впровадження АСКОЕ в умовах енергоринку. Тобто 

фахівці, які працюють в цьому напрямі, визнають необхідність встановлення 

єдиних правил впровадження та врегулювання порядку застосування АСКОЕ. 
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Виникає питання: чому не реалізуються зазначені рішення? 

В той же час існує складна ситуація, пов’язана з тим, що чинні «Правила 

користування електричною енергією» (в останній редакції) вимагають від 

споживачів впровадження АСКОЕ чи ЛУЗОД. Але не існує єдиних правил 

впровадження та застосування АСКОЕ, що призводить до необхідності 

формування та впровадження «регіональних» правил, створених фахівцями 

енергокомпаній на свій розсуд. «Регіональні» правила більшою мірою 

забезпечують впровадження та застосування АСКОЕ, але можуть не 

відповідати загальній стратегії розвитку, а деяких випадках – йти в розріз з 

вимогами до АСКОЕ ДП «Енергоринок». Крім того, відсутність загальних 

вимог призводить до необхідності змінювати зазначені правила при зміні вимог 

в ДП «Енергоринок». 

Спробуємо визначити: чому не формується так потрібна сьогодні єдина 

політика щодо впровадження АСКОЕ? 

На думку автора, це може бути пов’язане: 

 з відсутністю єдиного замовника (яким може виступити, насамперед, 

ДП «Енергоринок»); 

 конфліктом інтересів різних організацій на всіх рівнях; 

 з відсутністю економічних важелів впровадження АСКОЕ (в першу 

чергу, витратна стаття бюджету); 

 з відсутністю економічних важелів підтримання працездатності 

АСКОЕ; 

 з відсутністю в країні нормативної правової бази щодо використання 

електронних платіжних документів; 

 необхідністю проведення доробок системи на рівні енергокомпаній. 

Для подальшого розвитку АСКОЕ вкрай необхідно, насамперед, взяти на 

себе координацію всіх робіт в цьому напрямі. Таким замовником може 

виступити ДП «Енергоринок», який сьогодні активно розробляє перехід на 

модель ринку двосторонніх договорів, де наявність АСКОЕ очевидно 

необхідна. 

Існуючи конфлікти інтересів організацій при впровадженні АСКОЕ, 

насамперед, з метрологічного забезпечення, повинні бути вирішенні в 

найкоротші терміни, адже ситуація, яка існує сьогодні: 
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 призводить до подорожчання вартості систем за рахунок внесення до 

кошторису робіт з метрологічної атестації комплексу в цілому, коли складові 

частки вже пройшли метрологічну атестацію (повірку); 

 не визначає статут АСКОЕ енергокомпаній, які повинні забезпечувати 

зчитування даних з впроваджених АСКОЕ та ЛУЗОД споживачів. 

Крім того, в нормативних документах вкрай необхідно чітко зазначити, 

що за впровадження АСКОЕ на об’єкті та формування інформації про обсяги 

перетоків відповідає власник об’єкта електроенергетики з обов’язковим 

введенням економічних стимулів щодо відповідальності за терміни та обсяги 

надання даних. 

Відсутність економічних стимулів щодо впровадження АСКОЕ формує 

на всіх рівнях негативне ставлення до систем, які розглядаються як щось 

незрозуміле та нікому не потрібне, чи як занадто коштовна іграшка, яка 

потрібна тільки для підтримання іміджу, та ще й коштує в теперішній ситуації 

не дешево. 

Відсутність економічної відповідальності за результати роботи систем (в 

першу чергу, це стосується споживачів) призводить до можливості 

«виключення» споживачем системи на наступний день після введення її в 

промислову експлуатацію. Погодинні дані системи, насамперед, потрібні тільки 

енергопередавальним організаціям, які проводять розрахунки. Як формування 

економічних стимулів, у тому числі для забезпечення відповідальності 

споживачів за роботу систем, треба вводити погодинні тарифи в розрахунках зі 

споживачами. Крім того, це буде створювати реальні стимули для 

вирівнювання графіку навантаження енергосистеми. 

Відсутність в Україні нормативно-правової бази щодо застосування 

електронних даних АСКОЕ для проведення розрахунків призводить до 

необхідності дублювати всі розрахункові документи на паперовому носії, що, в 

свою чергу, тільки збільшує обсяг роботи фахівців та формує неадекватне 

ставлення до даних системи. 

Впровадження споживачами АСКОЕ та ЛУЗОД на базі різних типів 

лічильників (внесених до реєстру засобів вимірювальної техніки) потребує для 

енергокомпаній проведення модернізацій системи для забезпечення їх 

зчитування. 
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В нормативних документах слід визначити шляхи вирішення вказаного 

питання, наприклад: формування додаткових вимог до багатофункціональних 

лічильників для внесення лічильників до реєстру засобів вимірювальної техніки 

з обов’язковим наданням (за сформованими вимогами) програмного модулю 

для застосування лічильників в різних АСКОЕ. А введення уніфікації 

підключення лічильників до АСКОЕ має супроводжуватись формуванням чітко 

визначених вимог до програмного модуля, який буде включатися до АСКОЕ. 

В існуючий ситуації енергопередавальна організація і споживач 

знаходяться в умовах, коли не визначені (чи є змінними) правила гри при 

створені АСКОЕ, тому повноцінна побудова таких систем буде відкладатися на 

якомога тривалий термін зі зростанням витрат на впровадження. 

Висновки. Для повноцінного впровадження АСКОЕ необхідно 

визначитися з головним замовником АСКОЕ, який буде контролювати 

(ініціювати) розроблення єдиних правил впровадження АСКОЕ. Також вкрай 

необхідна єдина система правового та нормативно-технічного забезпечення, яка 

буде надійною основою для вирішення всіх питань щодо впровадження та 

застосування АСКОЕ. 

 

3.6 Запровадження єдиної системи ідентифікації 

суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії України 

 

Одним з найважливіших питань, які необхідно вирішувати при 

запровадженні нової моделі ринку двосторонніх договорів та балансування 

(РДДБ), є забезпечення ефективного електронного обміну даними на цьому 

ринку. Необхідною передумовою є створення системи ідентифікації суб’єктів 

та об’єктів ринку РДДБ, яка будується на єдиних принципах і є доступною для 

всіх суб’єктів ринку та їх інформаційних систем. Зважаючи на наміри 

запровадження в ринку електроенергії України моделі РДДБ, це питання 

сьогодні набуває значної актуальності. 

У цьому матеріалі розглянуто шляхи та напрями вирішення завдання 

створення системи ідентифікації суб’єктів та об’єктів на майбутньому ринку 

електроенергії України. Під час написання статті використані матеріали 

документів «IEC TR 62325-101. Framework for energy market communications – 

Part 101: General guidelines» та «ETSO. A Common Identification System For The 

Energy Industry The Energy Identification Сoding Scheme EIC». 
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У цьому матеріалі терміни використовуються у такому значенні: 

Ідентифікація – процес розпізнавання суб’єкта чи об’єкта за властивими 

тільки йому, або наданими йому ідентифікаційними ознаками, а також надання 

суб’єкту чи об’єкту ідентифікатора (спеціального ідентифікаційного коду чи 

іншої ідентифікаційної ознаки) чи (або) порівняння пред’явленого 

ідентифікатора з переліком виданих ідентифікаторів. 

Ідентифікатор – унікальна ознака суб’єкта чи об’єкта. 

Ідентифікаційний код – код у встановленому форматі. 

Необхідність запровадження спільної уніфікованої системи ідентифікації 

суб’єктів та об’єктів на ринку електроенергії України пов’язана із вирішенням 

задач забезпечення електронного інформаційного обміну на цьому ринку для 

його ефективного функціонування. 

Забезпечення процесів купівлі/продажу електроенергії на ринку 

електроенергії нерозривно пов’язане з електронним обміном між учасниками 

ринку різноманітними даними (прогнози графіків виробітку/споживання 

обсягів електроенергії, фактичні значення комерційного обліку обсягів 

купівлі/продажу електроенергії тощо). 

Функціонування конкурентного ринку електричної енергії вимагає 

створення системи електронного обміну даними, яка має забезпечити вільний 

обмін даними між різними інформаційними системами учасників ринку. 

Для уніфікації процедур електронного обміну між різними 

інформаційними системами учасників енергетичних ринків, як на внутрішніх 

ринках в країнах Європейського союзу (ЄС), так і в рамках функціонування 

загальноєвропейського ринку електроенергії, 57 Технічним комітетом 

Міжнародної електротехнічної комісії (МЕК) розроблено серію стандартів IEC 

TR 62325 «Структура комунікацій на енергетичному ринку». У цих стандартах 

наведені рекомендації та визначені принципи щодо організації електронного 

обміну даними на електроенергетичних ринках для забезпечення електронного 

бізнесу на цих ринках. 

Згідно з IEC TR 62325 основою для забезпечення взаємодії 

інформаційних систем на енергетичному ринку є схема ідентифікації ринку, яка 

створюється з метою однозначного визначення учасників ринку, сегментів 

ринку, енергетичних об’єктів, точок вимірювання тощо. 

 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

161 

 

Для успішного функціонування електронного бізнесу на енергетичному 

ринку має бути впроваджена єдина схема ідентифікації. 

У першу чергу мають бути ідентифіковані: 

 учасники ринку (сторони): виробники, постачальники, трейдери, 

оператори систем, великі користувачі, електроенергетичні біржі, мережеві 

компанії, агенти та постачальники послуг (брокери, постачальники послуг 

обліку, клірингові постачальники); 

 зони ринку: площадки вимірювання, ринкові зони балансування тощо; 

 точки приєднання, вимірювання та обліку: ринкові точки 

приєднання, вимірювання, обліку; 

 об’єкти виробників та споживачів: об’єкти, що виробляють або 

споживають електричну енергію; 

 об’єкти мережевих компаній: електричні лінії, що з’єднують 

ринкові зони балансування. 

Для визначення спільної схеми ідентифікації в рамках єдиного 

європейського енергетичного ринку робоча група ETSO (European Transmission 

System Operator – Європейський Оператор Систем Передачі, нині ENTSO-E) з 

питань EDI – «Електронного обміну даними» на початку 2001 року дослідила 

використання ідентифікаційних різних схем у країнах – учасницях 

європейського електроенергетичного ринку. За результатами цього 

дослідження було виявлено, що у більшості країн використовувалися 

національні ідентифікаційні схеми, не придатні для використання на 

європейському рівні, оскільки вони не дають необхідних гарантій щодо 

надійної схеми кодування та не відповідають вимогам стандартів щодо 

електронного обміну. Також розглядалось кілька міжнародних 

ідентифікаційних схем, які можна було б використовувати на енергетичному 

ринку. Але всі ці схеми містили певні обмеження щодо використання, що 

завадило їх прийняттю на загальноєвропейському рівні. 

Тому робоча група дійшла висновку, що краще створити нову 

ідентифікаційну схему в енергетичній галузі, яка єднатиме оптимізацію витрат 

на присвоєння ідентифікаційних кодів та всі послуги, необхідні на 

енергетичному ринку. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

162 

 

Таким чином, у 2001 році робоча група з питань EDI створила та 

запровадила для спільного електроенергетичного ринку ЄС нову 

ідентифікаційну схему, яку назвали Енергетичний ідентифікаційний код 

(ЕІС). 

Схема ідентифікації ЕІС вимагає, щоб призначені коди не змінювались 

протягом тривалого часу. Ідентифікаційний код EIC підприємства може 

змінюватися лише при зміні юридичного статусу підприємства. Якщо ж 

підприємство змінює лише свою назву, код має лишатися незмінним. 

Коди контрольованих ринкових зон електричних мереж мають 

змінюватися лише у разі зміни контрольованих зон мережі (об’єднання, 

розділення). 

Коди точок обліку не повинні змінюватись при зміні постачальників 

послуг, які відносяться до цієї точки. 

Схема ідентифікації ЕІС також вимагає забезпечення коректного 

призначення ідентифікаційних кодів, керування реєстрами кодів (видалення та 

внесення змін), інформування про значення кодів, введення контактних даних 

суб’єктів ринку та даних для забезпечення комунікацій (e-mail, www, мережева 

адреса та ін.). 

Сьогодні у ринку електроенергії України стан ідентифікації сторін, що 

задіяні в електронному обміні даних, такий. 

Для ідентифікації об’єктів та даних комерційного обліку при передаванні 

інформації від автоматизованих систем комерційного обліку електроенергії 

(АСКОЕ) суб’єктів ринку до АСКОЕ Головного оператора використовуються 

ідентифікаційні коди відповідно до розробленого ДП «Енергоринок» спільно з 

ДП «НЕК «Укренерго» Реєстру «Коди суб’єктів, обладнання, організацій, 

територій та точок обліку енергоринку України». 

У ДП «НЕК «Укренерго» в рамках створеної СІМ-моделі підприємства 

запроваджена система ідентифікації об’єктів, хоча для опису ринкових 

механізмів використання цієї СІМ-моделі надзвичайно обмежене. 

На більшості енергооб’єктів ОЕС України (підстанції, енергосистеми, 

генерувальні та енергопостачальні компанії, інші ліцензіати НКРЕ та потужні 

споживачі) запроваджені локальні та центральні автоматизовані системи обліку 

електроенергії. 
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Всі ці прикладні системи є продуктами, які виготовлені різними 

іноземними і вітчизняними фірмами. Всі вони мають різне представлення та 

опис об’єктів і обладнання, а також технологічних та комерційних даних 

(наприклад, дані з довідників, поточні або ретроспективні дані). Це зумовило 

наявність різних підходів щодо ідентифікації об’єктів та даних в цих системах. 

Проведений Робочою групою Ради ОРЕ з інформаційно-аналітичних 

технологій системи функціонування ОРЕ аналіз існуючих в Україні систем 

ідентифікації показав, що жодна з них не відповідає нормам, встановленим в 

міжнародних стандартах, щодо забезпечення електронного обміну даними на 

ринках електроенергії, зокрема рекомендаціям стандартів серії ІЕС TR 62325. 

Тому для електроенергетичного ринку України актуальним завданням є 

розроблення нової системи ідентифікації або, зважаючи на необхідність 

інтеграції з електроенергетичними ринками європейських країн, запровадження 

схеми ідентифікації, яку використовують на цих ринках. 

Запровадження єдиної системи ідентифікації для ринку електричної 

енергії України дозволить перейти від існуючих різноманітних індивідуальних 

систем кодування інформації до загальної схеми ідентифікації, сприятиме 

створенню єдиного інформаційного середовища для обміну даними між 

учасниками ринку. 

Для визначення спільної системи ідентифікації суб’єктів та об’єктів 

енергоринку України було проведено низку нарад за участю представників ДП 

«Енергоринок», ДП «НЕК «Укренерго» та НКРЕ України, на яких розглядався 

існуючий стан ідентифікації в ОРЕ та перспективи його розвитку при переході 

на модель ринку РДДБ. 

Було вирішено вважати за необхідне запровадження спільної схеми 

ідентифікації суб’єктів та об’єктів Європейської асоціації операторів 

електроенергетичних систем ENTSO-E «The Energy Identification Coding 

Scheme» – Енергетичного ідентифікаційного коду (ЕІС), враховуючи такі 

аспекти: 

 відсутність єдиної уніфікованої системи ідентифікації суб’єктів та 

об’єктів в ОРЕ України для ефективного електронного обміну даними між 

учасниками ринку; 

 необхідність інформаційної взаємодії ринку електроенергії України та 

ринків країн Європи; 
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 перехід європейських ринків електроенергії на єдину систему 

ідентифікації, яка сприяє забезпеченню спільних правил електронного обміну 

даними як в середині кожного ринку, так і при взаємодії з суміжними ринками 

Рішення щодо запровадження в Україні ідентифікаційної схеми EIC 

ENTSO-E як спільної схеми ідентифікації на ринку електричної енергії також 

було прийнято на засіданні Робочої групи Ради ОРЕ з інформаційно-

аналітичних технологій системи функціонування ОРЕ (протокол № 6 від 

21.10.09 р.), та затверджене Радою ОРЕ (протокол № 25 від 20.10.09 р.). 

На нарадах розглядалось питання запровадження СІМ-моделі в ДП «НЕК 

«Укренерго» та її роль і місце в процесах ідентифікації на ринку електричної 

енергії. Зазначалось, що СІМ-модель та система ЕІС можуть бути взаємно 

інтегровані (ідентифікатори ЕІС можуть входити до складу ідентифікатора СІМ 

або навпаки). Це забезпечить їх співіснування та розширить можливості 

використання. Якщо для вирішення завдань функціонування ринку необхідно 

використовувати інші (додаткові) ідентифікатори, в тому числі існуючі 

(наприклад, Реєстр РКОЕ на базі кодів СОТТЕУ, який використовує для 

ідентифікації ДП «Енергоринок»), вони будуть відповідним чином прив’язані 

до ідентифікатора ЕІС. 

До речі, в деяких країнах Європи, крім загальноприйнятої системи ЕІС, 

практикують використання інших систем ідентифікації. Це не забороняється з 

боку ENTSO-E. 

 

Першочергові заходи щодо запровадження ЕІС 

ENTSO-E через свою робочу групу з питань EDI визначила систему 

кодування та адміністративно-організаційну структуру, яка нею керуватиме та 

її підтримуватиме. 

Сама система ідентифікації відноситься до сфери відповідальності 

ENTSO-E. Хоча загальне присвоєння кодів та управління ними повинні 

виконувати організації чи асоціації, авторизовані ENTSO-E, відповідно до 

затвердженої низки базових правил. 

Адміністративна організація системи ЕІС складається з двох рівнів: 

 1 рівень – Центральний орган видачі ідентифікаційних кодів ЕІС. 

Центральний орган видачі підзвітний безпосередньо ENTSO-E. Робоча група з  
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питань EDI від імені ENTSO-E сьогодні виконує функції центрального органу 

видачі до того часу, поки для виконання цих функцій не буде створено 

спільний європейський нейтральний орган. На період свого функціонування 

робоча група ENTSO-E з питань EDI видає необхідні коди безкоштовно. 

 2 рівень – Місцеві органи видачі ідентифікаційних кодів ЕІС. Місцеві 

органи видачі діють як агенти центрального органу видачі. Кожна країна або 

європейська асоціація, яка безпосередньо чи опосередковано є частиною 

внутрішньо-європейського енергетичного ринку, повинна мати місцевий орган 

видачі (орган видачі кодів EIC). Місцевий орган видачі може бути або окремим 

юридичним органом, або частиною існуючого органу. Він повинен відігравати 

офіційну роль на енергетичному ринку, тобто бути оператором електричної 

мережі, оператором ринку або асоціацією енергетичних компаній. Щоби стати 

місцевим органом видачі, заявник повинен подати відповідну заявку 

генеральному секретареві ENTSO-E. Місцеві органи видачі можуть 

встановлювати плату за видачу ідентифікаторів ЕІС на основі необхідних 

витрат, залежно від вимог ринку. 

Для запровадження ідентифікаційної схеми ЕІС в ринку електричної 

енергії України необхідно: 

1. Регулюючому органу – прийняти рішення щодо запровадження 

системи ідентифікації ЕІС ENTSO-E в ринку електричної енергії України. 

2. Створити Місцевий орган видачі ідентифікаційних кодів ЕІС. 

Місцевий орган видачі має: 

 розробити нормативно-правові акти (Положення про Місцевий орган 

видачі, Інструкцію про порядок надання та ведення ідентифікаторів ЕІС 

ENTSO-E об’єктів ринку електроенергії, Правила формування ідентифікаторів 

в ринку електричної енергії України на базі використання системи 

ідентифікації ЕІС ENTSO-E); 

 направити заявку генеральному секретареві ENTSO-Е та отримати від 

нього сертифікат про визнання місцевого органу видачі кодів ЕІС; 

 створити необхідну інформаційну інфраструктуру (ІТ-платформу з 

включенням до її складу веб-сторінки для надання необхідних послуг, у тому 

числі для завантаження переліку місцевих кодів EIC відповідно до схеми 

ENTSO-E XML, нормативного забезпечення тощо); 
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 забезпечити участь місцевого органу у процесі підтримки 

центрального реєстру ЕІС, а також свого місцевого реєстру; 

 забезпечити використання існуючих схем та нової схеми ідентифікації 

на узгоджений з регулюючим органом перехідний період (рекомендується 

максимально скоротити цей перехідний період, щоби уникнути тривалого 

використання кількох ідентифікаційних схем). 

3. Суб’єкти ринку електричної енергії, які впровадили АСКОЕ або інші 

автоматизовані інформаційні системи з використанням власної системи 

ідентифікації, мають на перехідний період забезпечити прив’язку власної 

системи ідентифікації до схеми ідентифікації ЕІС ENTSO-E та після закінчення 

перехідного періоду для інформаційного обміну між суб’єктами ринку 

електричної енергії використовувати виключно схему ідентифікації ЕІС 

ENTSO-E. 

4. Суб’єкти ринку електричної енергії, які створюють АСКОЕ та не 

запровадили власної системи ідентифікації, мають для інформаційного обміну 

між суб’єктами ринку електричної енергії використовувати виключно схему 

ідентифікації ЕІС ENTSO-E. 

У ринку електричної енергії України виконання функцій Місцевого 

органу видачі кодів IEC може виконувати ДП «Енергоринок», яке в даний час 

як Головний оператор системи комерційного обліку вже виконує функції 

органу видачі ідентифікаторів для кодування суб’єктів, об’єктів та даних 

комерційного обліку (передача облікової інформації від суб’єктів ОРЕ до 

Головного оператора з використанням реєстру РКОЕ). 

 

3.7 Побудова електропередавальною організацією 

повноцінної АСКОЕ на межі з ОРЕ 

 

Сформулюємо головні принципи побудови та функціонування 

повноцінної АСКОЕ: 

1. Встановлення на всіх об’єктах обліку пристроїв збору і передавання 

даних (ПЗПД), призначених для вичитування інформації з лічильників у 

протоколах лічильників і передавання її в сервери АСКОЕ в протоколах 

міжрівневого обміну. 
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2. Вичитування з лічильників комерційних даних: показів лічильників 

(А+, А-, R+ i  R-) на кінець кожної години, кожної доби і кожного місяця. 

Виконання всіх розрахунків для визначення вартості електричної енергії тільки 

на основі цих даних. 

3. Забезпечення в АСКОЕ розрахункового періоду тривалістю 60 

хвилин. 

4. Використання як основних каналів зв’язку для АСКОЕ корпоративних 

інформаційних каналів, які відповідають вимогам промислових стандартів. 

5. Використання уніфікованих міжнародних стандартизованих 

протоколів міжрівневого обміну інформацією, що відповідають архітектурі 

відкритих систем, для передавання даних від ПЗПД в сервери АСКОЕ. 

6. Виконання обміну даними між АСКОЕ суб’єктів ОРЕ щодо купівлі-

продажу електричної енергії з використанням стандартних уніфікованих 

протоколів міжсерверного обміну даними. 

7. Створення в базах даних серверів АСКОЕ масивів необроблених 

комерційних даних лічильників. У ці масиви програмне забезпечення повинно 

автоматично заносити тільки первинну комерційну інформацію, вичитану з 

лічильників електричної енергії. Інформація в масиві необроблених 

комерційних даних повинна бути цілком захищена від змін. Користувачі та 

інше програмне забезпечення АСКОЕ можуть мати регламентований доступ до 

необроблених даних тільки для їх читання. Всі інші дані (описи об’єктів та 

точок обліку, дані ручного введення, результати розрахунків, екранні форми, 

звіти, баланси тощо) повинні розміщуватись в інших масивах даних. 

8. Виконання державної метрологічної атестації всієї АСКОЕ 

включаючи масиви необроблених комерційних даних лічильників в базах даних 

серверів АСКОЕ та програмне забезпечення, що автоматично заносить 

первинну комерційну інформацію в ці масиви. 

Структура повноцінної АСКОЕ нічим не відрізняється від структури 

систем, які зазвичай створюють підрядники. Це інтегрована багаторівнева 

розподілена система, структурна схема якої наведена на рис. 3.3. 

На самому нижньому рівні АСКОЕ – рівні точок обліку встановлюються 

вимірювальні комплекси, які складаються з вимірювальних трансформаторів 

струму і напруги та багатофункціональних лічильників. 
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Рис. 3.3 – Структурна схема інтегрованої багаторівневої розподіленої АСКОЕ 

 

Звичайно, краще, якщо використовуються не просто багатофункціональні 

лічильники, а інтервальні лічильники, тобто лічильники, які фіксують у своїй 

пам’яті покази А+, А-, R+ i R- на кінець кожної години, доби та місяця. 

На рівні об’єктів обліку встановлюються локальні АСКОЕ об’єктів 

обліку, які складаються із пристроїв збору і передавання даних (ПЗПД), 

«польових інформаційних шин» для підключення послідовних інтерфейсів 

лічильників до ПЗПД, обладнання каналів зв’язку ПЗПД із серверами АСКОЕ. 

У вік мікропроцесорної техніки як ПЗПД повинен використовуватись 

мікропроцесорний контролер промислового виконання з можливістю 

програмування. 

На верхньому рівні АСКОЕ встановлюються сервери комунікацій та 

сервери баз даних і обробки інформації. Для забезпечення надійної роботи 

системи та гарантованого збереження інформації як сервер баз даних і обробки 

інформації краще застосовувати відмовостійкий кластер з RAID масивом 

«жорстких» дисків не менше 5-го порядку. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

169 

 

Схема організації локальної АСКОЕ об’єкта обліку при використанні 

неінтервальних лічильників наведена на рис. 3.4. 

 

 

Рис. 3.4 – Схема організації локальної АСКОЕ об’єкта обліку 

при використанні неінтервальних лічильників 

 

 

Застосування інтервальних лічильників дозволяє значно спростити 

локальні АСКОЕ об’єктів обліку та скоротити затрати на виконання монтажних 

робіт за рахунок збільшення кількості лічильників, підключених до однієї 

«польової інформаційної шини», а також зменшення кількості «польових 

інформаційних шин» на об’єкті обліку і послідовних інтерфейсів у ПЗПД. Крім 

того, застосування інтервальних лічильників дозволяє з найбільшою точністю 

визначити величину перетікання електричної енергії протягом кожної години, а 

значить, і вартість електричної енергії. 

Функціонує АСКОЕ в автоматичному постійному режимі роботи 24 

години на добу 7 днів на тиждень. 
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Вимірювальні комплекси, встановлені в усіх точках обліку, постійно і 

безперервно вимірюють величини перетікань електричної енергії та 

накопичують дані А+, А-, R+ i R- у відповідних регістрах. За допомогою 

програмного забезпечення інтервальних лічильників в кінці кожної години 

покази А+, А-, R+ i R- переписуються з регістрів, у яких вони постійно 

накопичуються, в регістри, де вони зберігаються незмінними протягом 

визначеного періоду (60 хвилин або більше). При використанні інтервальних 

лічильників ПЗПД повинен протягом наступної години вичитати інформацію з 

регістрів, у яких за допомогою програмного забезпечення лічильників 

зафіксовано покази А+, А-, R+ i R-, та передати цю інформацію в сервери 

АСКОЕ. Схему локальної АСКОЕ об’єкта обліку при використанні 

інтервальних лічильників наведено на рис. 3.5. 

 

 

Рис.3.5 – Схема локальної АСКОЕ об’єкта обліку 

при використанні інтервальних лічильників 

 

При використанні неінтервальних лічильників, тобто лічильників, які не 

фіксують покази на кінець кожної години, цю функцію мають виконувати 

ПЗПД. Для цього негайно після закінчення кожної години ПЗПД має 

(паралельно по всіх «польових інформаційних шинах») вичитати інформацію з 

регістрів лічильників з поточними значеннями А+, А-, R+ i R-, та зафіксувати ці 

значення у своїй пам’яті. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

171 

 

Для забезпечення мінімального інтервалу часу між вичитуванням 

інформації з перших лічильників і вичитуванням інформації з останніх 

лічильників до кожної «польової інформаційної шини» підключається 

обмежена кількість лічильників (від 1 до 5 шт.), тому при великій кількості 

лічильників на об’єкті обліку доводиться організовувати велику кількість 

«польових інформаційних шин» (рис. 3.4). 

Відомо, що є моменти часу, коли лічильник не обслуговує запити 

інформації, отримані через послідовний інтерфейс. У цьому разі система, в якої 

замість повноцінного ПЗПД на об’єкті обліку встановлено мультиплексор 

(комутатор) або перетворювач інтерфейсів, виконує заміщення невичитаних 

даних. В повноцінній АСКОЕ контролер має можливість видати лічильнику 

стільки запитів, скільки потрібно для гарантованого вичитування інформації з 

кожного лічильника. Дані з лічильника не вичитуються тільки у разі 

пошкодження лічильника, «інформаційної шини» або ПЗПД. 

Наступне завдання ПЗПД: сформувати кадри стандартного протоколу 

міжрівневого обміну інформацією (телеметрії) для передавання в сервери 

вичитаних із лічильників комерційних даних (А+, А-, R+ i R-) за минулу 

годину. В одному кадрі передається до 240 байт корисної інформації, тобто в 

одному кадрі передаються дані із 20 лічильників. Якщо на об’єкті обліку 

розміщено понад 20 лічильників, то ПЗПД формує в своїй пам’яті два або 

більше кадрів. 

Одержавши запит інформації, ПЗПД передає в сервери АСКОЕ всі кадри 

з даними за минулу годину, отриманими від увсіх лічильників. У відповідь на 

один запит інформації сервер АСКОЕ отримує інформацію зі всіх лічильників, 

установлених на об’єкті обліку. 

Завдання серверів АСКОЕ – розмістити комерційну інформацію з 

лічильників у первинній базі даних – масиві необроблених комерційних даних 

лічильників, передати її в сервери АСКОЕ суміжних ліцензіатів ОРЕ, отримати 

від них інформацію з лічильників, розміщених на їх стороні відносно межі 

балансової належності мереж, і цю інформацію теж розмістити в масиві 

необроблених комерційних даних лічильників, розрахувати втрати в мережах 

при розміщенні вимірювальних комплексів не на межі балансової належності 

мереж, розрахувати прийом, віддачу та сальдо-перетікання на межі з кожним 

ліцензіатом та всім ОРЕ, передати цю інформацію Головному оператору ОРЕ. 
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Основна відмінність повноцінної АСКОЕ – у вичитуванні інформації з 

лічильників через «польові інформаційні шини», а не GSM/GPRS модеми, та за 

допомогою контролерів, установлених на об’єкті обліку, а не серверів, 

встановлених в офісі. Протоколи обміну інформацією лічильників більше 

призначені для захисту лічильників від доступу до них через послідовний 

інтерфейс, ніж для обміну інформацією. Процедура вичитування даних з 

лічильника досить складна і вимагає великих затрат часу, тому виконуватись 

вона повинна в межах об’єкта обліку. Перенесення цієї процедури в канали 

міжрівневого зв’язку – це помилка, яка вимагає значного збільшення витрат 

коштів на передавання інформації з об’єктів обліку в офіси 

електропередавальних організацій. Це також набагато знижує надійність 

системи та не дозволяє забезпечити збір інформації зі всіх лічильників. 

Протоколи міжрівневого обміну інформацією (телеметрії) призначені для 

передавання великих масивів інформації між рівнями автоматизованих систем з 

мінімальним трафіком, мінімальними затратами часу та коштів. Саме тому 

нормативні документи вимагають використання цих протоколів для обміну 

інформацією між рівнями АСКОЕ. 

Виправдана також вимога нормативних документів використовувати 

уніфіковані протоколи міжсерверного обміну для обміну між АСКОЕ суб’єктів 

ОРЕ даними щодо купівлі-продажу електричної енергії. Обмін файлами-

макетами за допомогою електронної пошти не забезпечує: 

 передавання інформації про достовірність даних; 

 своєчасну та гарантовану доставку даних; 

 передавання технічної інформації з точок обліку та ін. 

Практика свідчить, що тільки обмін на основі протоколів міжсерверного 

обміну даними відповідає вимогам до обміну даними між АСКОЕ суб’єктів 

ОРЕ. 

Повинна виконуватися державна метрологічна атестація не тільки 

вимірювальних каналів, а всієї АСКОЕ (у т.ч. сервери). АСКОЕ суб’єктів ОРЕ 

повинні обмінюватися комерційною інформацією. Ця комерційна інформація 

повинна надаватися ДП «НЕК Укренерго», а також Головному оператору ОРЕ 

(для розрахунку кількості грошей за електроенергію). Вся ця інформація 

надається із серверів АСКОЕ суб’єктів ОРЕ, а не прямо з вимірювальних 

комплексів, тому сервери АСКОЕ повинні також проходити державну 

метрологічну атестацію в складі АСКОЕ суб’єкта ОРЕ. 
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Протягом кількох місяців ми спостерігали за роботою традиційної 

системи збору інформації з лічильників. На кожному об’єкті обліку «польові 

інформаційні шини» забезпечували з’єднання послідовних інтерфейсів 

лічильників з комутатором, який в свою чергу забезпечував їх почергове 

підключення до каналу GPRS зв’язку з серверами АСКОЕ. Сервери АСКОЕ 

намагалися через канали зв’язку GPRS вичитувати з лічильників у протоколах 

лічильників один раз на добу тільки графіки навантажень. До системи були 

підключені 848 точок обліку, розміщених на 290 об’єктах обліку. Вичитування 

графіків навантаження з лічильників починалось вночі о 00 годині 00 хвилині. 

До 02 години 30 хвилини в бази даних серверів заносились графіки 

навантажень з 20 – 25 % лічильників, підключених до АСКОЕ. І це після 

повторних спроб вичитування інформації. Замовник незадоволений, і для того, 

щоб збільшити наведені вище відсотки, Підрядник запускає спроби вичитати 

інформацію з лічильників протягом всієї доби. Наприкінці наступної доби в 

базах даних серверів з’являються графіки навантажень з 50 – 60 % лічильників. 

Частина даних записується в базу і після 23 години. При цьому місячної 

абонентської плати за послуги GPRS вистачає на три дні. Плата за передавання 

даних за межами тарифного плану в 5 разів перевищує оплату в межах 

тарифного плану, тому Замовник вимагає зупинити роботу системи і не 

допускати в майбутньому перевищення тарифного плану. Тим більше, що дані, 

записані в бази даних після 02:30, не використовуються ні для обміну 

інформацією з суміжними ліцензіатами ОРЕ, ні для надання інформації 

енергосистемі ДП «НЕК Укренерго», тобто вони не потрібні. 

Це дослідження показує, що при нормальній роботі традиційної системи 

20 – 25 % інформації в базі даних системи є даними з лічильників, а 75 – 80 % – 

це заміщення даних з лічильників. Нас така система не задовольняє, тому зараз 

Підрядник змушений замість імітатора запускати повноцінну АСКОЕ з 

повноцінними ПЗПД на об’єктах обліку і стандартними протоколами 

міжрівневого обміну інформацією та міжсерверного обміну інформацією. 

Деякі фахівці вважають, що побудова повноцінної АСКОЕ, яка відповідає 

вимогам нормативної документації, потребує набагато більших витрат коштів і 

часу, ніж ті системи, які традиційно створюють Підрядники. Практика показує, 

що це не так. 
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Основна різниця між системами, яка впливає на ціну, це побудова 

локальних АСКОЕ об’єктів обліку на базі мікропроцесорного контролера, а не 

мультиплексора чи комутатора «польових шин». У повноцінній АСКОЕ 

контролери встановлюються на всіх об’єктах обліку. Аналіз витрат на 

створення локальних АСКОЕ об’єктів обліку показав, що вартість 

мікропроцесорного контролера промислового виконання мало відрізняється від 

вартості комутаторів або мультиплексорів, які використовують традиційно в 

традиційних системах. Крім того, їх вартість складає 5 – 10 % від повної 

вартості локальної АСКОЕ об’єкта обліку, тому на вартість усієї АСКОЕ вона 

практично не впливає. А якщо АСКОЕ будувати на основі операційної системи 

Linux та СУБД PostGree SQL, а не операційної системи Windows та СУБД 

Oracle, то загальна вартість повноцінної АСКОЕ стає значно меншою за 

вартість традиційного імітатора АСКОЕ. 

 

3.8 Акредитація Постачальників послуг (Провайдерів) 

комерційного обліку електричної енергії 

 

На шляху входження України до енергетичного ринку країн 

Європейського Співтовариства надзвичайно важливим постає питання 

приведення процесів діяльності на ринку електричної енергії у відповідність до 

рекомендацій міжнародних стандартів. Одним з найважливіших аспектів 

ринкових відносин є вимірювання обсягів купівлі-продажу електричної енергії. 

Сьогодні вимірюванням та обліком електричної енергії на Оптовому ринку 

електричної енергії України (ОРЕ) займаються ті  самі учасники ринку, які 

здійснюють купівлю-продаж електроенергії. Ця обставина, безумовно, 

викликає недовіру щодо точності та достовірності даних обліку, тому що не 

виключає можливості його проведення кожною стороною, котра торгує, на 

свою користь. Тому найпершим завданням є відокремлення бізнесових 

операцій від технічних процедур обліку (про що піде мова у наступному 

параграфі). 

Тема доцільності акредитації чи ліцензування постачальників послуг 

комерційного обліку на даний час дискутується в колах фахівців і потребує 

вирішення найближчим часом. Тому цікавим буде аналіз досвіду країн із 

розвинутими ринками таких послуг. 
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На світових ринках електричної енергії процедурами обліку 

електроенергії займаються, як правило, сторони, не пов’язані з комерційними 

операціями купівлі-продажу. Крім того, їх залучення до виконання обліку 

відбувається на конкурентних засадах. Одним з важливих етапів при 

призначенні сторін для виконання послуг комерційного обліку електроенергії є 

їх акредитація. 

Акредитація (лат. аccredere – довіряти), за визначенням Вікіпедії, – це 

процес, в результаті якого отримується офіційне підтвердження відповідності 

якості послуг, що надаються, якомусь стандарту. 

На ринку електричної енергії акредитацію проводять для підтвердження 

відповідності претендента на виконання послуг вимогам, установленим 

правилами ринку. 

У статті розглянуто досвід проведення акредитації сторін, зайнятих у 

забезпеченні комерційного обліку електроенергії (постачальників послуг) на 

ринку електроенергії Австралії. При її написанні використані нормативні 

документи, які діють на цьому ринку. Це, насамперед, NATIONAL 

ELECTRICITY RULES. MARKET RULES VERSION 44 (Національні правила 

електроенергетики. Правила ринку), METERING SERVICE PROVIDER 

ACCREDITATION GUIDELINES (Керівництво по акредитації постачальників 

послуг обліку), METERING CODE (Кодекс обліку). 

Національні правила електроенергетики (NER) вимагають від Оператора 

ринку електричної енергії Австралії (Australian Energy Market Operator, AEMO) 

встановлення кваліфікації та процесу реєстрації для постачальників послуг 

комерційного обліку електричної енергії (Постачальники послуг, Metering 

service provider, MSP), що бажають працювати на Національному ринку 

електроенергії (National Electricity market, NEM), у тому числі розроблення 

керівних принципів щодо проведення процедур акредитації. 

Після завершення процесу акредитації AEMO здійснює реєстрацію 

Постачальників послуг обліку. MSP, які успішно пройшли кваліфікаційні 

випробування в процесі акредитації та зареєстровані, можуть бути залучені до 

надання необхідних послуг обліку для учасників ринку і AEMO. 

MSP поділяються на Агентів та/або Постачальників послуг збору даних 

обліку (MDA/P) та Постачальників послуг із встановлення, введення 

(виведення) в експлуатацію (з експлуатації) та технічного обслуговування 

засобів обліку (МР). 
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Для кращого розуміння процесу акредитації на ринку NЕМ нижче 

надаються пояснення щодо використаних термінів. 

Акредитація – процес оцінювання, за допомогою якого AEMO та 

зареєстровані Учасники ринку мають отримати гарантії того, що 

Постачальники послуг обліку, які бажають працювати в NEM, мають здатність 

за допомогою відповідних систем і процедур відповідати їхнім зобов’язанням. 

Контрольні списки акредитації – перелік питань, з відповідей на які 

здійснюється оцінювання постачальників послуг обліку в процесі акредитації. 

Аналіз відповідей на питання здійснює незалежний експерт, який забезпечує 

проведення перевірки відповідності постачальника послуг встановленим 

вимогам шляхом опису та надання систем, процесів та/або процедур. 

Розгляд відповідей – процес розгляду відповідей, отриманих від заявника 

на постачання послуг, доповнений виїздом на місця для перевірки відповідей і 

доказів, представлених цим заявником. Оцінювання огляду завершується 

AEMO, а також призначеним ним незалежним експертом. 

Угода. У разі успішного завершення оцінювання AEMO буде 

акредитувати заявника на постачання послуг в категорії, на яку той заявлявся. 

Постачальник послуг повинен буде підписати Угоду з AEMO. Експлуатація в 

NEM вимагає від Постачальника послуг виконання різноманітних ролей і 

певних обов’язків. Правила не визнають Постачальника послуг як 

зареєстрованого Учасника NEM. Постачальники послуг повинні підписати 

Угоду з AEMO, в якій беруть на себе всі відповідні обов’язки згідно з 

Правилами та вимоги щодо рівня обслуговування. Реєстрація вважається 

завершеною після підписання угоди з AEMO. 

Агент вимірювання даних (MDA) – особа, найнята AEMO відповідно до 

Правил для збору, оброблення і передавання даних обліку від вимірювальних 

установок 1 – 4 типів до AEMO та інших зареєстрованих учасників. 

Постачальник послуг збору даних обліку (MDP) – Постачальник послуг, 

акредитований AEMO проводити збір, оброблення та передавання даних обліку 

від вимірювальних установок 5 – 7 типів до AEMO та інших зареєстрованих 

учасників. 

Постачальник послуг встановлення засобів обліку (MP) – 

Постачальник послуг, акредитований AEMO проводити установку, 

забезпечення і підтримку (категорії А чи В) вимірювального обладнання та/або 

збору, оброблення і передавання даних (категорія C або D). 
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Постачальник послуг обліку (MSP) – загальний термін, який 

застосовується до будь-якого Постачальника послуг в певний час щодо 

забезпечення надання або застосування до AEMO послуг обліку в NEM. Термін 

«Постачальник послуг обліку» охоплює надання послуг обліку всіма 

провайдерами послуг. 

Зареєстрований Учасник ринку – сторона, яка здійснює купівлю-продаж 

на ринку електричної енергії та зареєстрована в AEMO. 

Market Settlement and Transfer Solution Procedures (MSATS) – 

процедури, що регулюють звітність про фінансову відповідальність за 

перетікання електроенергії по кожній точці приєднання, та «передавання» цієї 

відповідальності між учасниками ринку. 

Акредитація постачальників послуг обліку проводиться з розділенням 

категорій послуг обліку залежно від типу обладнання. В NEM обладнання 

обліку поділяється на 7 типів залежно від обсягу електроенергії по кожній точці 

обліку. 

Категорії акредитації для різних типів обладнання обліку та постачання 

послуг обліку наведено у табл. 3.1, а типи обладнання обліку із загальними 

вимогами до компонентів вимірювальних установок – у табл. 3.2. 
 

Таблиця 3.1 – Категорії акредитації для різних типів обладнання обліку 

та постачання послуг обліку 

Категорія 

послуг обліку 
MDA 

MP 

A B C D 

Тип 

обладнання 

обліку 

1 

MDA 1-4 N/A MPB 1-4 N/A N/A 
2 

3 

4 

5 
N/A MPA 5-6 MPB 5-6 

MPC 5-

6 MDР 5-7 6 

7 N/A N/A N/A N/A 

Постачання 

послуг обліку 

Збір, 

оброблення 

та передавання 

даних обліку 

Встановлення 

засобів обліку 

Встановлення, 

введення в 

експлуатацію, 

виведення з 

експлуатації, 

технічне 

обслуговування 

Збір 

даних 

Збір, 

оброблення та 

передавання 

даних обліку 

N/A – Not Applicable (не застосовується) 
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Таблиця 3.2 – Типи обладнання обліку із загальними вимогами 

до компонентів вимірювальних установок 
Тип Річна 

пропускна 

здатність у 

точці 

підключення 

Максимально 

допустима загальна 

помилка (±%) 

при повному 

навантаженні 

Мінімально 

допустимий клас 

або стандарт 

компонентів 

Помилка 

годинника 

(секунд 

в місяць) 

Мінімальні типи 

вимірювальних 

приладів 

Чи потрібне 

вимірювання 

реактивної 

енергії 

активна реактивн

а 
1 1000 ГВт·год та 

більше  

0,5 1,0 0.2 – TС/TН/ 

вимірювальний 

прилад (Вт·год) 

0.5 – вимірювальний 

прилад (ВАр·год) 

реакт. енергії 

± 5 Інтервальний 

вимірювальний 

прилад  

Так 

2 Від 100 до 

(не включаючи) 

1000 ГВт·год 

1,0 2,0 0.5 – ТС/ТН/ 

вимірювальний 

прилад (Вт·год)  

1.0 – вимірювальний 

прилад (ВАр·год) 

реакт. енергії 

± 7 Інтервальний 

вимірювальний 

прилад 

Так 

3 Від 750 МВт·год 

до (не 

включаючи) 

100 ГВт·год 

1,5 3,0 0.5 – ТС/ТН/ 

1.0 – вимірювальний 

прилад (Вт·год) 

2.0 – вимірювальний 

прилад ВАр·год 

реакт. енергії 

± 10 Інтервальний 

вимірювальний 

прилад 

Так 

4 Від 300 МВт·год 

до (не 

включаючи) 

750 ГВт·год  

1,5 Немає 0.5 ТС і 1.0 

вимірювальний 

прилад (Вт·год) або 

вимірювальний 

прилад загального 

призначення 

(Вт·год), 

підключений до 

повного 

електричного 

струму, з 

реєстратором даних 

± 20 Інтервальний 

вимірювальний 

прилад 

Ні 

5 Від 50 МВт·год 

до 

(не включаючи) 

300 МВт·год 

1,5 Немає 0.5 ТС і 1.0 

вимірювальний 

прилад (Вт) або 

вимірювальний 

прилад загального 

призначення 

(Вт·год), 

підключений до 

повного 

електричного 

струму, з 

реєстратором даних 

± 20 Інтервальний 

вимірювальний 

прилад 

Ні 

6 Менше 

50 МВт·год 

1,5 Немає Вимірювальний 

прилад загального 

призначення 

(Вт·год), 

підключений до 

повного 

електричного 

струму 

Немає Накопичувальний 

вимірювальний 

прилад  

Ні 

7 Навантаження не 

вимірюється 

(вуличне та 

паркове 

освітлення) 

 Немає Нема 

вимірювального 

приладу. Методики 

визначення оцінних 

даних про енергію 

мають бути внесені 

до метрологічної 

процедури  

Немає  Ні 
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Процес акредитації Постачальників послуг комерційного обліку 

електричної енергії проводиться за такою процедурою. 

1. Ознайомлення з умовами акредитації та попереднє оцінювання 

можливостей 

Цей процес дозволяє новим кандидатам у MSP ознайомитися з AEMO і 

уточнити та/або підтвердити обсяг і зміст майбутньої акредитації. Якщо 

заявниками є існуючі MSP, AEMO і заявник можуть обговорити потенційне 

зменшення обсягу процедур переакредитації або проведення часткової 

акредитації. Контрольні списки акредитації застосовуються до кожної категорії 

послуг. Постачальник послуг повинен надати відповіді та навести докази по 

всіх питаннях у контрольних списках. AEMO призначає незалежного 

рецензента для первинного розгляду відповідей і доказів, представлених MSP у 

відповідях контрольних списків акредитації. Також незалежним експертом на 

місці здійснюються розгляд та аналіз можливих факторів ризику. 

2. Подання заяви на акредитацію та отримання контрольних списків 

акредитації 

Заявники після декількох попередніх засідань в AEMO мають заповнити 

та надіслати заявку до AEMO по кожній з категорій послуг, за яких вони хочуть 

отримати реєстрацію. AEMO надає заявнику відповідні контрольні списки 

акредитації, які мають бути розроблені для кожної категорії послуг, обраних 

Постачальником послуг. AEMO і MSP зобов’язуються скласти спільний графік 

заходів щодо акредитації. 

3. Попередній оцінювальний розгляд в AEMO 

Перш ніж надати доступ до системи попередньої перевірки, AEMO 

розглядає таку документацію з ІТ-розвитку MSP. 

1. Звіти про статус проекту (попередні документи про ІТ-

інфраструктуру). 

2. Результати приймальних випробувань за такими функціями: 

 готовність інтерфейсів MSATS керувати сповіщеннями по кожній 

точці приєднання, відмовами і звітами; 

 управління договірними зобов’язаннями відповідно до Правил; 

 готовність системи до постійного оновлення систем управління 

даними MSATS; 
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 готовність системи управління збором і обробкою виміряних даних, 

разом з управлінням версіями, заміною та перевіркою процесів; 

 зобов’язання процесу B2B (системи електронної торгівлі); 

 можливості передавання файлів як до AEMO, так і до зареєстрованих 

Учасників ринку. 

3. Реєстр виняткових ІТ–питань. 

4. Дані безпеки ІТ-інфраструктури та документування. 

Разом із ІТ-документацією АЕМО попередньо розглядає: 

 відповіді з контрольних списків (проект); 

 можливості реплікації даних (проект); 

 стан можливостей баз даних щодо підтримки оперативних вимог до 

даних обліку; 

 стан можливостей баз даних щодо підтримки оперативних вимог до 

постійних даних. 

Після успішного оцінювання в AEMO заявнику буде надано доступ до 

системи попередньої перевірки АЕМО. Кандидати повинні зберегти свідоцтва 

успішної функціональності системи для фінального розгляду з акредитації. 

4. Процес кваліфікаційного відбору 

Завершення контрольних списків з акредитації. Постачальник послуг 

повинен підготувати відповіді на питання, що внесені до контрольних списків 

акредитації. Кожен MSP зобов’язаний відповісти на кожне питання в 

контрольному списку, зібрати і задокументувати докази на підтримку своїх 

відповідей. Контрольні списки акредитації – це «автономні» документи, що 

дозволяють AEMO ефективно оцінити здатність будь-якого MSP-заявника 

відповідати вимогам акредитації без проведення дорогих та громіздких 

розглядів систем та діяльності заявника на місцях. 

Задля уникнення подальшого розслідування з боку АЕМО MSP повинен 

детально заповнювати відповіді на контрольні списки, щоб можна було оцінити 

наскільки адекватно були виконані вимоги. Тому недостатньо лише посилатися 

на назви документів, а треба надати документальні докази виконання. Так само 

відповіді, що складаються лише з фактичного опису заходів, вжитих для 

відповідності вимогам контрольних списків акредитації, не є достатніми для 

повноти документації. Відповіді повинні відображати не тільки заходи, які 

вживались для відповідності вимогам, але й виконані контрольні процедури, 

такі, як процеси авторизації, перегляду і тестування. 
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Нижче наведено приклад структури відповіді, яку можна прийняти, 

відповідаючи на кожне питання. 

1. Заходи, вжиті MSP, щоб задовольнити вимогу – фактичний опис 

діяльності, у тому числі посилання на процеси, документацію, а також розподіл 

ресурсів і відповідальності для задоволення вимоги. 

2. Результати – опис визначених заходів, таких як розгляди і підписи 

відповідальних осіб, які забезпечують гарантію того, що зроблені кроки 

виконані і завершені в рамках стандарту, який підтримує надану відповідь. 

3. Висновок – загальна оцінка щодо досягнення вимог. 

AEMO не вимагає від MSP представлення безпосередньо для нього 

наглядних доказів у межах їх контрольних списків до АЕМО. Втім, MSP 

повинні гарантувати, що докази будуть доступні для незалежних 

перевіряльників під час відвідування на місці. 

У рамках підготовки розроблення MSP-системи заявник повинен буде 

розробляти файлові формати та тестові системи разом з АЕМО. Коли заявник 

зможе продемонструвати АЕМО, що стан його системи та, зокрема, підсистема 

приймального тестування (UAT) досягли стадії, коли вже є попередні 

виробничі системи на місцях, в MSPО можуть виконувати наступні 

функції/послуги: 

 управління повідомленнями точки підключення, відмовами і звітами 

MSATS; 

 забезпечення постійного оновлення даних у системі MSATS; 

 керування зобов’язаннями процесу B2B; 

 передача XML-файлу з даними обліку до бази даних AEMO; 

 надання та передавання вихідного MDFF-файлу Учасника ринку з 

даними обліку. 

Заявнику буде надано доступ до системи попередньої перевірки AEMO 

для остаточного тестування своїх систем. Кандидати повинні зберегти 

свідчення успішної функціональності системи для остаточного розгляду з 

акредитації. 

Оціночний розгляд. AEMO спільно з незалежним експертом проводять 

первинний розгляд відповідей контрольних списків акредитації, що подають 

MSP. У цьому початковому розгляді основна увага приділяється відповідям на 

кожне питання для оцінювання повноти та адекватності відповідей. У 

результаті АЕМО зазначає біля кожного з питань «Так/Ні» або «Частково». 
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Якщо АЕМО спільно з незалежним експертом визначать, що у відповідях 

до списку з акредитації бракує суттєвих деталей для належної оцінки, то з 

відповідних питань буде проведено обговорення з MSP і АЕМО вимагатиме 

переглянути відповіді та внести необхідні поправки і доповнення. Після 

перегляду та внесення змін до відповідей заявник повторно надає відповідні 

розділи контрольних списків акредитації. 

Після завершення оцінювання відповідей на контрольні списки 

акредитації AEMO назначає незалежного експерта для проведення на основі 

розгляду оцінки стану виробничих приміщень MSP. Увага огляду 

зосереджується на визначених AEMO спільно з незалежним експертом зонах 

підвищеного ризику. По завершенні розгляду незалежний експерт співпрацює 

із MSP в частині вирішення питань, виявлених під час його проведення. 

5. Акредитація та реєстрація 

По завершенні розгляду незалежний експерт готує та надає AEMO 

доповідь із результатами розгляду. AEMO готує висновок про готовність 

заявника виконувати функції MSP на основі: 

 доповіді про оцінку розгляду акредитації; 

 позитивних результатів розгляду; 

 остаточного обговорення зі стороною, що бажає отримати 

акредитацію. 

Після отримання успішних результатів розгляду AEMO проводить 

акредитацію MSP. 

Акредитований MSP повинен підписати угоду з AEMO, в якій перелічені 

всі відповідні обов’язки згідно з Правилами, процедурами відповідно до 

Правил та відповідні вимоги щодо рівня обслуговування. Після підписання 

угоди AEMO реєструє MSP як сторону, яка акредитована для надання послуг в 

NEM. 

Оцінювання поточного дотримання, як це передбачено в Правилах, вимог 

щодо рівня обслуговування проводиться за допомогою регулярної програми 

перевірок і оглядів та координується AEMO і його призначеним аудитором. Ці 

перевірки проводяться для оцінювання рівня якості виконання послуг. 

Інформацію щодо дотримання постачальниками процедур можна знайти на веб-

сайті AEMO. 
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Зміст і форма контрольних списків акредитації 

Кожен контрольний список містить питання, на які заявник на послуги 

MSP повинен надати відповіді для акредитації. Залежно від вимог кожної 

категорії акредитації контрольні списки акредитації містять наступні розділи. 

Загальний. Містить питання щодо загальних обов’язків в частині 

керування, відповідальності, контролю якості, перевірки тощо. Це дозволяє 

AEMO визначити, що засоби керуваня заявника та система якості 

контролюються і підтримуються відповідним чином. 

Розділ містить питання за такими напрямами: 

 наявність ліцензій та дозволів щодо виконання робіт відповідного 

профілю; 

 можливість забезпечення систем якості відповідність ISO 9000; 

 забезпеченість кваліфікованим персоналом і програмами навчання 

персоналу; 

 зобов’язання щодо постійного дотримання та вдосконалення 

виробничих процесів; 

 можливості аудиту всіх систем і процесів щодо забезпечення повної 

відповідності всіх версій даних обліку та пов’язаних з ними повідомлень. 

Пруденційні вимоги. Містить питання фінансової спроможності та 

надійності заявника. Це дозволяє AEMO оцінити здатність заявника щодо 

виконання фінансових і професійних обов’язків. 

Розділ містить питання з таких сфер діяльності: 

 страхові зобов’язання; 

 нормативні зобов’язання та обов’язки з охорони праці та безпеки; 

 фінансове та бізнес-планування; 

Стан інформаційних технологій. Містить вимоги щодо забезпечення 

інформаційними технологіями (ІТ), які є ключовими аспектами для виконання 

функцій обліку. ІТ-підтримка має забезпечувати своєчасне і достатнє надання 

інформації. Розділ містить питання, що стосуються ІТ-керування 

технологічними процесами і дозволяють AEMO оцінити можливості ІТ-

системи заявника для оброблення даних обліку та підготовки відповідних 

даних, необхідних для AEMO та зареєстрованих Учасників ринку. AEMO 

проводить перевірку таких питань ІТ-діяльності: 
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 захист даних, процедури керування і контролю доступу; 

 резервне копіювання даних, їх відновлення та процедури тестування; 

 процедури планування і тестування для відновлення після збоїв; 

 контроль і керування змінами; 

 планування ресурсів; 

 сервісні можливості на рівні звітності. 

Встановлення засобів обліку. Розглядається можливість встановлення 

засобів обліку відповідно до Правил та вимог чинних документів. Відповіді на 

питання дозволяють AEMO оцінити можливості заявника щодо надання таких 

послуг обліку: 

 проектування систем обліку; 

 розрахунків констант лічильників та мультиплікаторів, обчислення 

інтегральних даних; 

 програмування лічильників; 

 керування тестуванням та підтримка сертифікації засобів 

калібрування усіх вимірів. 

Реєстрація даних обліку. MDA повинна вести реєстр параметрів для 

кожної вимірювальної установки з дотриманням правил інформаційного обміну 

даними. Цей розділ дозволяє AEMO оцінити, що заявник має обліковий 

пристрій відповідно до вимог реєстрації відповідного рівня обслуговування в 

частині: 

 дотримання процедури ідентифікації NMI; 

 підтвердження відповідності процесів реєстрації; 

 процесу передачі даних клієнтам. 

Обслуговування засобів обліку. Контроль можливості з боку 

Постачальників послуг забезпечення перевірки і підтримки вимірювальних 

установок відповідно до Правил та вимог планових випробувань, 

зареєстрованих в AEMO. Це дозволяє AEMO здійснити оцінку можливостей з 

тестування і утримання засобів обліку в робочому стані. 

Розділ містить такі питання: 

 перевірка та технічне обслуговування вимірювальних установок; 

 ведення оперативного контролю обладнання з тестування і 

калібрування. 
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Збір облікових даних. При введенні в експлуатацію засобів обліку 

Постачальники послуг мають перевіряти підтвердження можливостей збору 

достовірних даних відповідно до вимог ринку. Крім того, процедури заміни 

даних мають забезпечувати надання даних у встановлені терміни. Розділ 

містить питання, які дозволяють AEMO оцінити відповідність його вимогам 

організації заявником процесів збору і перевірки даних, а саме: 

 підтвердження того, що лічильники та вимірювальні установки 

відповідають вимогам ринку; 

 забезпечується синхронізація часу; 

 відсутні зауваження щодо процедур надання та оброблення даних; 

 забезпечується виявлення нульових та відсутніх даних. 

Оброблення даних обліку. Постачальник даних обліку повинен мати 

засоби для читання, зберігання, передавання і перетворення даних. Цей розділ 

містить питання, що дозволяють AEMO оцінити можливості заявника 

належним чином проводити процес оброблення даних, а саме: 

 відповідність процесів і процедур перевірки даних метрологічним 

процедурам; 

 відповідність процесів та процедур оцінки та заміщення даних 

метрологічним процедурам; 

 відповідність правил агрегування даних вимогам AEMO; 

 забезпечення процесів і процедур розрахунків технологічних втрат в 

точках обліку. 

Надання даних обліку. Постачальники послуг повинні забезпечити 

своєчасне надання якісних даних відповідно до вимог Правил ринку. Розділ 

містить питання, які дозволяють AEMO оцінити, що Постачальник послуг із 

надання даних обліку дотримується основних керівних принципів щодо 

виконання функції доставки даних в межах необхідних термінів і в змозі 

досягти необхідних стандартів якості даних. 

АЕМО оцінює: 

 можливість своєчасної  доставки точних даних вимірів до AEMO та 

зареєстрованих Учасників ринку, яка відповідає встановленим вимогам для 

певного рівня обслуговування; 

 здатність реагувати на запити даних з AEMO та зареєстрованих 

Учасників; 
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 забезпечення надання даних, які зможе прийняти АЕМО; 

 відповідність вихідних файлів даних з лічильників формату MDFF-

специфікації. 

Доступ до систем AEMO. Всі акредитовані Постачальники послуг (за 

винятком Постачальників із встановлення засобів обліку) повинні мати доступ 

до систем AEMO, а саме NEMNet, MSATS і B2B. 

NEMNet – це мережева AEMO, яка забезпечує можливість доступу для 

зареєстрованих Учасників і Постачальників послуг до NEM центрів даних (для 

MMS і MSATS систем). Форми підключення і допоміжну документацію можна 

знайти на веб-сайті АЕМО. 

MSATS – процедура врегулювання фінансових відносин учасників ринку 

щодо перетікання електричної енергії в точках обліку. Використовується 

зареєстрованими Учасниками для керування даними обліку, даними 

ідентифікаційних кодів точок обліку, даних передачі та взаємного обміну, а 

також B2B-угоди. Форми MSATS і допоміжну документацію можна знайти на 

веб-сайті AEMO. 

AEMO може вимагати повторної акредитації від MSP за таких обставин: 

 MSP був позбавлений реєстрації і прагне перереєстрації; 

 було призупинено діяльність MSP щодо надання послуг з певних 

категорій і постачальник прагне відновити діяльність; 

 з’явились додаткові (ті, яких не було раніше) зміни до вимог Правил, 

процедур та вимог відповідних рівнів обслуговування. Скоріш за все, це 

застосовується у разі, коли було зроблено зміни до Правил або видані нові 

правила процедур обліку, які вимагають від MSP значних функціональних або 

процедурних змін; 

 виникли значні зміни в системах MSP. Скоріш за все, це 

застосовується у разі, коли MSP здійснили значні ІТ та/або системні зміни 

внаслідок змін ринкових відносин. 

 відбулися організаційні злиття чи поглинання структур. 

У міру можливості процес розгляду повторної акредитації 

відбуватиметься в рамках запланованої контрольної перевірки. Обсяг повторної 

акредитації та часових термінів розгляду оцінюється на індивідуальній основі 

між AEMO та MSP. 
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AEMO залишає за собою право відхилити заяву про реєстрацію MSP 

певної категорії установки вимірювання, якщо визначає, що той не відповідає 

вимогам кваліфікаційного процесу. 

У разі відхилення заяви MSP AEMO: 

 чітко вказує MSP, яким саме критеріям він не відповідає; 

 надає рекомендації щодо заходів, які MSP повинен вжити для 

виправлення критеріїв, що не виконуються; 

 дозволяє MSP повторно подати заявку на конкретні категорії 

установки вимірювання. 

Після отримання повідомлення від АЕМО про відхилення заявки 

існуючий або новий MSP може: 

 зробити запит щодо додаткового роз’яснення від AEMO; 

 отримати незалежну консультацію; 

 залучитися до процесу обговорення рішення, як це визначено в 

Правилах NEM. 

Зважаючи на те, що AEMO призначає незалежних рецензентів для 

надання допомоги з первісної оцінки завершених контрольних списків 

акредитації та виконує обмежені огляди з можливими ризиками, MSP, бажаючі 

отримати акредитацію, повинні оплачувати витрати, пов’язані з цими оглядами. 

Отже, для отримання повноважень на виконання послуг із забезпечення 

комерційного обліку електроенергії на ринку Австралії до претендентів на такі 

ролі встановлено високі вимоги щодо підтвердження їх кваліфікаційного рівня 

та забезпеченості технологічними системами. 

На Оптовому ринку електроенергії України (ОРЕ) функції встановлення 

засобів комерційного обліку виконують компанії – розробники систем 

комерційного обліку, які не проходять перевірок з кваліфікаційних вимог у 

Головного оператора системи комерційного обліку. Така сама ситуація і з 

компаніями, які розпочали виконувати функції постачальників послуг зі збору 

даних обліку. При цьому виникають певні труднощі у взаємовідносинах між 

сторонами – учасниками процесу комерційного обліку щодо виконання 

зобов’язань, визначених правилами ОРЕ. Тому, мабуть, було б доцільно 

зважити на досвід організації світових ринків електроенергії та розпочати 

процес кваліфікаційних випробувань щодо надання послуг комерційного обліку 

на ринку електроенергії України. 
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3.9 Реформування енергетики: про розділення сегментів бізнесу, 

або Що таке unbundling 

 

Якщо запитати європейських фахівців, що є стратегічно важливим у 

реформуванні енергетичного сектору країн ЄС, яке було розпочато в 90-х 

роках ХХ століття і продовжується дотепер, вони вимовлять загадкове слово 

– unbundling, тобто розділення компаній за видами діяльності. Такий підхід дає 

можливість забезпечити недискримінаційній доступ до електричних мереж, 

фінансову прозорість, а також усунути перехресне субсидіювання між 

різними сегментами бізнесу. 

 

Нормативна база 

Головна мета реформування енергетичних секторів країн ЄС – це 

створення єдиного європейського ринку для підвищення надійності та 

ефективності виробництва, передавання, розподілення та постачання 

електричної енергії, ліквідація кордонів між національними ринками, 

забезпечення вільного переміщення товарів (у тому числі – електроенергії), 

забезпечення конкуренції, підвищення якості надання послуг та захист 

навколишнього середовища. 

Для реалізації зазначених положень починаючи з 1996 р. розроблено та 

впроваджено низку директив ЄС у галузі електроенергетики. 

Директивою 96/92/ЄС «Відносно загальних правил для внутрішнього 

ринку електроенергії» визначені такі основні заходи: 

 розроблення необхідних технічних правил; 

 забезпечення незалежності оператора системи передавання 

електричної енергії від інших видів діяльності; 

 врегулювання введення нових потужностей за допомогою, зокрема, 

тендерних процедур; 

 запровадження незалежного органу для врегулювання спорів; 

 забезпечення вільного доступу до передавальних і розподільних 

мереж. 

Зазначена директива дала початок створенню внутрішнього ринку 

електроенергії країн ЄС, але не повною мірою вирішувала проблеми 

забезпечення належного рівня конкуренції та вільного доступу до систем 

передавання. 
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Одним з найефективніших інструментів реструктуризації було визнано 

unbundling, тобто вертикальну дезінтеграцію компаній за видами діяльності 

(генерування, передавання, розподілення та збут), що, як зазначалося, має 

забезпечити фінансову прозорість, а також дати можливість застосовувати різні 

види регулювання до різних видів діяльності. 

Таку дезінтеграцію вперше було запроваджено в Англії та Уельсі. 

Первісний поділ галузі передбачав поділ компаній за видами діяльності. 

Учасниками ринку стали виробники електроенергії National Power, Powergen і 

British Energy, мережева компанія National Grid і 12 збутових компаній. Але в 

подальшому недоліки законодавства призвели до того, що генерувальні 

компанії взяли участь у приватизації 12 збутових компаній і практично 

відновили вертикальну інтеграцію. 

Директива 2003/54/ЄС була розроблена на заміну 96/92/ЄС і, крім 

наведених вище заходів, містила таке: 

 розділення монопольних (передавання, розподілення) та 

конкурентних (генерування та збут) видів діяльності; 

 створення регулювального органу з відповідним переліком 

повноважень; 

 надання споживачам права вибору постачальника; 

 запровадження механізму моніторингу надійності постачання; 

 забезпечення інформаційної відкритості. 

Відповідними статтями Директиви було закріплено принцип unbundling. 

Проте регулювальним органам не було надано достатньої незалежності та 

необхідних повноважень для ефективного забезпечення процесу лібералізації, 

що, в свою чергу, не сприяло покращенню інвестиційного клімату та 

зміцненню кооперації між енергетичними ринками країн ЄС. 

З метою підвищення ефективності реформування у липні 2009 р. в ЄС 

було оприлюднено Третій енергетичний пакет, що містить, зокрема, такі 

документи: 
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Регламент ЄС № 713/2009, що засновує Агентство з питань 

співробітництва національних регуляторів у сфері енергетики (Agency for the 

Cooperation of Energy Regulators – ACER, який є незалежним від підприємств-

виробників електроенергії, операторів передавальних та розподільних мереж. 

До основних функцій АСЕР у сфері електроенергетики належать: моніторинг 

ринку електроенергії, в тому числі роздрібних цін на електроенергію, доступу 

до мереж, включаючи доступ до електроенергії, виробленої з відновлюваних 

джерел енергії; моніторинг регіонального співробітництва між 

підприємствами-операторами; розроблення керівних рекомендацій з 

відповідних питань; сприяння поглибленню співробітництва національних 

регуляторних органів на рівні ЄС; координація діяльності національних 

регуляторних органів на ринку електроенергії); 

 Регламент ЄС № 714/2009 про умови доступу до мереж 

транскордонних обмінів електроенергією, що скасовує Регламент ЄС № 

1228/2003; 

 Директиву 2009/72/ЄС щодо спільних правил для внутрішнього ринку 

електроенергії, яка була розроблена на заміну Директиви 2003/54/ЄС і містила 

такі новації: 

 юридичне розділення монопольних та конкурентних видів діяльності; 

 розширення повноважень регулювального органу; 

 запровадження регіональної кооперації Операторів системи 

передавання. 

Аналізуючи зміст Директиви 2009/72/ЄС, можна зазначити, що в 

розділенні видів діяльності є три стадії. Перша – це функціональний розподіл, 

тобто коли мережеві бізнеси функціонально відокремлюються від генерації. 

Відповідні положення про менеджмент обмежують потоки інформації або 

вводять інші обмеження з метою забезпечення конкуренції. Друга стадія – це 

юридичний поділ мереж і генерації. І, нарешті, третя стадія – це поділ за 

власністю. 

Директива 2009/72/ЄС також містить вимогу до національних регуляторів 

діяти відповідно до положень Директиви і згідно з рекомендаціями Агенства з 

кооперації енергетичних регуляторів. 

Зазначені директиви є актами прямої дії і обов’язкові для тих країн, до 

яких вони спрямовані, але залишають свободу у виборі форм та методів 

досягнення необхідного результату. 
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У грудні 2010 р. Європейська комісія оприлюднила проект Регламенту з 

єдності та прозорості енергетичного ринку (Regulation of Energy Market Integrity 

and Transparency – REMIT), яким, зокрема, підсилюється принцип unbundling в 

енергетичному секторі. Зазначений документ: 

 визначає порушення та інші види незаконної діяльності на оптових 

енергетичних ринках, особливо щодо зловживань (тіньова торгівля та 

маніпуляція ринком); 

 зобов’язує учасників ринку детально звітувати ACER про операції на 

оптовому ринку; 

 уповноважує ACER та національних регуляторів енергетики 

моніторити оптовий ринок та забезпечувати необхідну співпрацю між 

регуляторами та з органами фінансового нагляду; 

 надає державам-членам право на застосування санкцій на 

національному рівні у разі доведених зловживань. 

 

Інструменти розділення сегментів бізнесу 

Поділ бухгалтерського обліку (accounting unbundling) – окреме ведення 

бухгалтерського обліку для різних видів діяльності з метою недопущення 

перехресного субсидіювання. 

Функціональний поділ (operational unbundling) – забезпечення 

незалежності мережевих компаній (передавання, розподілення), при цьому 

оператори мереж передавання і розподілення повинні бути незалежними від 

інших видів діяльності в плані організації та прийняття рішень. 

Основні критерії функціонального поділу: 

 особи, відповідальні за менеджмент в мережевих компаніях, не 

можуть брати участь в структурах інтегрованої компанії, відповідальних за 

щоденне операційне керування в інших зацікавлених сторін; 

 відповідні заходи мають бути прийняті для того, щоб менеджмент 

мережевої компанії мав можливість виконувати обов’язки самостійно; 

 мережеві компанії повинні мати ефективні права прийняття 

незалежних рішень в питаннях експлуатації активів, підтримки їх в 

працездатному стані і подальшого розвитку; 
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 мережеві компанії повинні розробити програму відповідності 

правилам, яка містить заходи, що забезпечують усунення дискримінації прав 

користувачів мережі та її моніторинг; 

 мережеві компанії мають можливість прийняття додаткових заходів 

щодо зміцнення функціонального розділу. 

Інформаційний поділ (informational unbundling) – мережеві компанії не 

мають права передавати комерційну інформацію спорідненої збутової компанії, 

якщо вона не доступна іншим збутовим компаніям. 

Юридичний поділ (legal unbundling) – мережеві компанії (передавальні та 

розподільні) мають бути юридично окремими компаніями. 

Поділ за власністю (ownership unbundling) – відокремлення за власністю 

передавальних/розподільних компаній від інших видів діяльності, не 

пов’язаних із передаванням і розподіленням. Власник передавальних або 

розподільних мереж не може мати у власності генерувальні та 

енергопостачальні компанії. 

 

Про деякі особливості реалізації розділення у сфері розподілення 

електроенергії 

Нові правила ЄС у сфері електроенергетики спрямовані на посилення 

транскордонних зв’язків, що дозволить забезпечити постачання всіх необхідних 

енергетичних ресурсів за найбільш конкурентними цінами та створення більш 

сприятливого інвестиційного клімату. В державах ЄС має застосовуватись 

принцип ефективного відокремлення або шляхом безпосереднього розділу 

підприємств, або шляхом дроблення акцій вертикально інтегрованих 

підприємств. При цьому, якщо власник цих підприємств не змінюється, то за 

його діяльністю здійснюється нагляд незалежним регуляторним органом. 

Поділ бізнесу розподілення електричної енергії вимагає розділення 

складної мережі бізнес-функцій і взаємин (внутрішніх і зовнішніх), які були 

напрацьовані протягом багатьох років, як правило, в юридично складних і 

багаторівневих організаціях. У процесі поділу існує спільна мета – відділення 

збутової діяльності від функцій мережевої компанії. Проте ця мета охоплює 

широке коло питань: обґрунтування бізнесу, ефективність, розвиток, людські 

ресурси тощо. Практика показала, що у разі поділу бізнесу в сфері розподілення 

електроенергії потребують вирішення такі ключові питання: 
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 поділ бізнес-процесів – під час реорганізації підприємство 

розділяється на мережевий бізнес і збут. Багато бізнес-процесів у мережевій і 

збутовій діяльності формально визначаються Кодексом мережі (наприклад, 

переключення споживачів, вимірювання та керування пропускною 

спроможністю); 

 поділ баз даних – необхідно розділити сильно інтегровані прикладні 

програми і бази даних для досягнення високої ефективності роботи компаній, 

при цьому потрібен чіткий поділ основної бази клієнтів і платіжних додатків на 

дані про активи (лічильники, підключення) і дані збутової діяльності; 

 поділ видів діяльності – директива передбачає поділ сфер управління, 

за якого забезпечуватиметься автономність прийняття рішень. 

Слід зазначити, що не всі країни ЄС одностайно підтримують таку 

стратегію реформування сектору електроенергетики та створення 

наднаціонального регулювального органу з широкими повноваженнями. Але 

всіх розуміють необхідність дотримання рівних, конкурентних та 

недискримінаційних правил роботи в різних сегментах електроенергетичного 

бізнесу. 

 

Завдання для України 

У 2006 році Європейська група регуляторів електроенергетики та 

газового сектору (ERGEG) ініціювала створення 7 регіональних ринків 

електроенергії як перший крок до єдиного електроенергетичного ринку ЄС. 

Склад учасників зазначених електроенергетичних ринків наведено в табл. 3.3. 

У жовтні 2005 року для подальшого розширення внутрішнього 

енергетичного ринку ЄС у напрямку Південно-Східної Європи був підписаний 

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (ДЕС), який став 

правовою базою для формування інтегрованого ринку енергії між ЄС та 

«Договірними сторонами» (Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, 

Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і Тимчасова Адміністративна Місія ООН 

у Косово). Мета укладення ДЕС: 

 створення стабільної нормативної бази для інтеграції окремих ринків 

електроенергії та природного газу в єдиний енергетичний ринок ЄС для 

забезпечення безперервного та надійного енергопостачання; 
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Таблиця 3.3 – Склад учасників 7 регіональних ринків електроенергії  

Регіон Склад учасників регіональних ринків 

Центрально-Західний Бельгія, Франція, Німеччина, Люксембург, Нідерланди 

Центрально-Східний Австрія, Чехія, Німеччина, Угорщина, 

Польща, Словаччина, Словенія 

Центрально-Південний Італія, Австрія, Франція, Німеччина, Греція, Словенія 

Північний Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Німеччина, Польща 

Південно-Західний Іспанія, Франція, Португалія 

Балтійський Латвія, Естонія, Литва 

Великобританія – Франція – 

Ірландія 

Великобританія, Франція, Ірландія, Північна Ірландія 

 

 формування єдиного регуляторного простору для торгівлі 

мережевими видами енергії; 

 підвищення енергоефективності та покращення екологічної ситуації, 

розвиток відновлюваної енергетики; 

 розвиток конкуренції на ринках електроенергії та природного газу. 

Згідно з Законом України від 15 грудня 2010 р. № 2787-VI «Про 

ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства» з 1 лютого 2011 р. Україна стала членом 

Енергетичного Співтовариства із затвердженням графіка імплементації 

відповідних Директив ЄС стосовно організації внутрішніх ринків 

електроенергії (стаття 2). Зокрема, до 1 січня 2012 р. Україною мають бути 

імплементовані положення Директиви 2003/54/ЄC про загальні правила 

функціонування внутрішнього ринку електроенергії, Регламенту № 1228/2003 

стосовно умов доступу до мережі транскордонної передачі електроенергії, а 

також Рішення Комісії 2006/770/ЄC, що вносить зміни до додатка до 

Регламенту № 1228/2003 стосовно умов доступу до мережі транскордонної 

передачі електроенергії. 

Крім того, відповідно до Додатку III ДЕС: 

 згідно з ст. 81 «…усі домовленості між підприємствами, рішення 

об’єднань підприємств і погоджена діяльність, які можуть негативно вплинути 

на торгівлю між країнами-членами та які мають на меті або призводять до 

запобігання конкуренції, її обмеження або спотворення в межах спільного 

ринку» визнається несумісним зі спільним ринком і має бути заборонене як 

таке.  
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 згідно з ст. 82 «…будь-яке зловживання одного чи кількох 

підприємств домінуючим становищем на спільному ринку або на його значній 

частині є забороненим як таке, що є не сумісним зі спільним ринком, якщо це 

може негативно вплинути на торгівлю між країнами-членами». 

Отже, Україна як повноправний член Енергетичного Співтовариства в 

рамках загальноєвропейської стратегії реформування енергетичного сектору та 

згідно з Регіональним планом дій з інтеграції ринків Південно-Східної Європи 

має провести велику роботу зі створення спільного правового поля на 

енергетичних ринках країн – членів Енергетичного Співтовариства. 

У сфері електроенергетики взяті зобов’язання передбачають створення 

конкурентного ринку електроенергії, який має базуватися на європейській 

моделі двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Необхідною умовою 

успішного вирішення цього вкрай складного завдання є і практичне виконання 

Україною вимог Директиви 2003/54/ЄС щодо розділення сегментів 

енергетичного бізнесу. 

 

 

3.10 Концептуальна рольова модель обміну даними 

комерційного обліку на європейському ринку електроенергії 

 

Сучасний етап розвитку оптового ринку електричної енергії України 

пов’язаний з впровадженням моделі повномасштабного конкурентного ринку – 

ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку електричної енергії 

(РДДБ). Функціонування конкурентної моделі ринку електричної енергії, 

зокрема і РДДБ України, потребує побудови комплексної системи комунікацій 

та забезпечення електронного обміну інформацією між учасниками ринку, 

зокрема і в частині інформаційного обміну результатами вимірювань 

електроенергії для цілей комерційного обліку. Відсутність формалізованого 

підходу до опису моделі функціонування РДДБ України і, зокрема, 

електронного обміну результатами вимірювань призводить до ускладнення 

визначення кінцевої архітектури, розроблення остаточних правил, опису 

ділових та технологічних процесів, що повинні бути реалізовані в рамках цього 

ринку та його сегментів. 
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Аналіз принципів функціонування ринків електроенергії, міжнародних 

стандартів щодо інформаційної взаємодії та керування на енергетичних ринках, 

а також загальних підходів до побудови моделей ринків електричної енергії [2, 

3, 6] свідчить про доцільність застосування як формалізований підхід до опису 

моделі ринку сучасної методології об’єктно-орієнтованого моделювання ринків 

електроенергії (UMM – Unified Modeling Methodology UN/CEFACT), яка 

використовує уніфіковану мову моделювання (UML – Unified Modeling 

Language). 

Зважаючи на зазначене вище, метою статті є опис концептуальної 

рольової моделі обміну результатами вимірювань на європейському ринку 

електроенергії для гармонізації моделі РДДБ в Україні з європейською 

моделлю, зокрема в частині комерційного обліку. 

Сьогодні основним прикладом рольової моделі, що використовується для 

досягнення спільного і погодженого розуміння того, яким чином відбувається 

обмін результатами вимірювання на європейському ринку електроенергії, є 

модель ebIX. Зазначена модель також може бути основою для розроблення 

спільних методів обміну результатами вимірювань і на РДДБ України, оскільки 

враховує всі ролі та області цього процесу, що мають бути реалізовані. 

До основних понять та термінів, що використовуються при побудові 

рольової моделі енергетичного ринку, відносять такі. 

Роль є визначеною характеристикою однієї сторони при її взаємодії з 

іншими сторонами. Різні сторони не можуть виконувати одну і ту саму роль у 

межах однієї транзакції. Учасники ринку здійснюють свою діяльність на ринку 

шляхом виконання ролей, таких як, наприклад, системний оператор, торгівець 

тощо. Ролі характеризують зовнішні ділові зв’язки між сторонами відповідно 

до мети певної бізнес-транзакції. 

Область являє собою розмежовану область, що однозначно визначена як 

область досягнення певної мети і де можуть бути визначені обсяги споживання 

виробництва або торгівлі електроенергію. 

Сторона являє собою організацію або частину організації, яка бере 

участь у бізнес-транзакції. У межах визначеної бізнес-транзакції сторона 

виконує одну певну або низку ролей. Метою декомпозиції організацій – 

учасників ринку електроенергії на декілька незалежних ролей є формування 

бізнес-процесів, де виконуються відповідні ролі для здійснення певної бізнес-

транзакції. 
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Бізнес-процес – формальний опис низки бізнес-транзакцій, що 

здійснюються для досягнення спільної бізнес-мети. 

Бізнес-транзакція – наперед визначена низка дій, що ініціюються 

ролями для досягнення спільної бізнес-мети і закінчуються при досягненні 

однієї з цілей, узгоджених всіма ролями, які беруть участь у цій бізнес-

транзакції. Іншими словами, бізнес-транзакція складається з одного чи 

декількох інформаційних потоків, які мають закінчуватися бізнес-

повідомленнями, що передаються між ролями. 

На рис. 3.6 наведено концептуальну діаграму рольової моделі обміну 

результатами вимірювань на європейському ринку електроенергії, що 

розроблена відповідно до «рольової моделі для обміну результатами 

вимірювань» ebIX [3] та «гармонізованої рольової моделі ринку електроенергії» 

Європейської асоціації операторів систем передачі (ЕNТSО-Е) [6], вимог 

методології моделювання UMM [2] та з урахуванням термінології, що 

використовується під час розроблення правил РДДБ України. 

Така діаграма належить до типу UML-діаграми функцій з тією 

особливістю, що в цьому типі діаграми відображають взаємовідносини між 

областями та ролями учасників при обміні результатами вимірювань на 

європейському ринку електроенергії на відміну від UML-діаграми функцій, в 

якій відображаються взаємовідносини в окремій області процесів ринку. 

Концептуальна діаграма рольової моделі є основою опису ринку електроенергії 

і призначена для більш глибокого розуміння понять та взаємозв’язків між ними 

з подальшим доповненням у рамках кожного нового циклу розробки або 

деталізації. 

Концептуальна діаграма рольової моделі використовує чотири основних 

символи з нотацій мови UML: 

 символ чоловічка – для позначення ролей, що виконуються 

учасниками ринку; 

 прямокутник – для позначення зон, що стосуються фізичних або 

структурних класів рольової моделі; 

 стрілка з пустим вістрям – для позначення принципових 

взаємовідносин між різними об’єктами (ролями та зонами), зазвичай показує 

лише один аспект взаємовідносин між об’єктами біля початку і при вістрі 

стрілки; 

 стрілка з товстим вістрям – для позначення того, що об’єкт біля 

початку стрілки є певним типом (підтипом) об’єкта при її вістрі. 
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Рис. 3.6 – Концептуальна діаграма рольової моделі обміну результатами 

вимірювань на європейському ринку електроенергії 

 

При побудові рольової моделі враховується можливість виконання 

однією стороною декількох ролей на ринку, при цьому двом сторонам не 

потрібно виконувати однаковий набір ролей. Можливість виконання декількох 

ролей однією стороною може бути врахована в одному інформаційному обміні 

разом із необхідною інформацією про всі ролі, що виконуються цією стороною. 

Ролі автоматично розділяються для того, щоб забезпечити здійснення 

мінімально необхідних дій для певного бізнес-процесу на ринку електроенергії. 

Рольова модель не має на меті визначати самі бізнес-процеси чи бізнес-

транзакції, а містить лише представлення та опис основних бізнес-повідомлень, 

що передаються між ролями. Бізнес-повідомлення, які можуть бути паперовими 

або електронними, визначають необхідність введення певних ролей для їх 

реалізації. 
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Визначення та опис бізнес-процесів і бізнес-транзакцій, отриманих з 

рольової моделі, використовуються під час побудови об’єктно-орієнтованої 

моделі ринку електроенергії, що описує вимоги до реалізації інформаційного 

обміну між сторонами. Сторона може виконувати одну чи кілька ролей у 

рамках певного бізнес-процесу. Важливо, щоб під час визначення бізнес-

процесу, що складається з однієї чи кількох бізнес-транзакцій, обмеження на 

кожне бізнес-повідомлення в бізнес-транзакції встановлювалось лише щодо 

ролі та сторони, що виконує цю роль у бізнес-транзакції. Роль має бути 

унікальною в рамках моделі та являти собою більш-менш незалежну функцію. 

При визначенні доцільності введення ролі в модель необхідно перевірити 

можливість забезпечення цією роллю розвитку певного бізнес-процесу з точки 

зору створення допустимих послідовностей інформаційного обміну і 

можливість цієї ролі задовольняти умови, за яких вона має надсилати 

інформацію. Кожна роль має нести певну відповідальність щодо: отримання 

інформації від іншої ролі; визначення дій, які необхідно провести з відповідною 

інформацією; забезпечення необхідних функцій; виконання обмежень до 

процесів, у яких роль бере участь. 

На європейському ринку електроенергії до основних ролей та сторін у 

рольовій моделі обміну результатами вимірювань для цілей комерційного обліку 

електроенергії належать такі. 

Агрегатор результатів вимірювання (локальний, центральний). 

Сторона, що відповідає за формування та кваліфікацію результатів вимірювань, 

отриманих від сторони, відповідальної за результати вимірювань. Дані 

агрегуються  відповідно до визначеного набору правил ринку. 

Адміністратор засобів вимірювання. Сторона, що відповідає за ведення 

бази засобів вимірювань. 

Адміністратор точок вимірювання. Сторона, що відповідає за 

реєстрацію сторін, пов’язаних з точками вимірювання в області мережі, та 

технічних характеристик цих точок. Сторона, що виконує цю роль, відповідає 

за створення та ліквідацію точок вимірювання. 

Виробник. Сторона, що виробляє електроенергію та приєднана до мережі. 

Оператор засобів вимірювань. Сторона, що відповідає за встановлення, 

утримання, випробування, атестацію та виведення з експлуатації фізичних 

лічильників. 
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Оператор мережі. Сторона, що здійснює керування однією або 

декількома електричними мережами. 

Оператор ринку. Визначена біржа електроенергії, на якій здійснюються 

торги для фактично поставленої електроенергії. Оператор ринку отримує цінові 

пропозиції від сторін, які мають договір на участь в торгах та є 

відповідальними за баланс. Оператор ринку визначає ринкову ціну 

електроенергії для балансової області ринку з урахуванням технічних 

обмежень, які накладено системним оператором. Він також може встановити 

ціну за урегулювання небалансів у межах області вимірювань мережі. 

Постачальник (постачальник балансу). Сторона, що торгує різницею між 

поточним виміряним обсягом споживання енергії та енергією, яка куплена за 

контрактом стороною, приєднаною до мережі. На додаток постачальник 

балансу торгує будь-якою різницею за контрактом (сторони, що приєднані до 

мережі) та виміряним виробництвом. Для кожної точки вимірювання має бути 

лише один постачальник балансу.  

Постачальник послуг доступу до мережі. Сторона, що відповідає за 

надання доступу до мережі та її використання для споживання або виробництва 

електроенергії сторонами, приєднаними до неї. 

Споживач. Сторона, що споживає електроенергію і приєднана до мережі. 

Сторона, відповідальна за дані вимірювань. Сторона, що відповідає за 

формування та валідацію даних вимірювань, які формуються згідно із 

зібраними результатами вимірювань, отриманими від сторони, відповідальної 

за їх збір. Сторона, відповідальна за дані вимірювань, відповідає також за 

історію виміряних даних у точці вимірювання. 

Сторона, відповідальна за збір результатів вимірювання. Сторона, що 

відповідає за зчитування результатів вимірювань з лічильників та контроль 

якості зчитування. 

Сторона, приєднана до мережі. Сторона, яка має договори, що дають їй 

право споживати або виробляти електроенергію в точці вимірювання. 

Сторона, відповідальна за баланс. Сторона, яка має контракт, що 

підтверджує її фінансову надійність і визначає відповідальність за баланс перед 

стороною, відповідальною за врегулювання небалансів у балансовій області 

ринку, та дає право стороні діяти на ринку. 
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Значення слова «баланс» у цьому контексті означає, що кількість 

законтрактованої для постачання чи споживання електроенергії має 

дорівнювати кількості фактично поставленої або спожитої електроенергії. Це 

єдина роль, яка дозволяє стороні купувати або продавати енергію на оптовому 

рівні. Така сторона часто належить до числа учасників ринку, що торгують. 

Сторона, відповідальна за область вимірювань мережі. Сторона, 

відповідальна за узгодження в межах області вимірювань мережі обсягів 

електричної енергії, розрахованих для точок вимірювання з профілем 

навантаження, а також реально виміряних обсягів, що використовуються у 

процесі урегулювання небалансів. 

Сторона, відповідальна за врегулювання небалансу. Сторона, 

відповідальна за врегулювання різниці, що виникає між договірними та 

фактичними обсягами електроенергії у сторін, відповідальних за баланс у 

балансовій області ринку. 

Сторона, фінансово відповідальна за узгодження в локальній точці 

вимірювання. Сторона, фінансово відповідальна за узгодження обсягів 

електроенергії в локальній точці вимірювання з профілем навантаження. 

До основних областей рольової моделі обміну даними вимірювань на 

європейському ринку електроенергії відносять такі. 

Балансова група. Сукупність точок вимірювання, що використовуються з 

метою врегулювання небалансу. Ця область належить до типу – 

функціональна група. 

Балансова область ринку. Географічна область, що складається з однієї 

або більше областей вимірювань мережі, для яких діють загальні правила 

ринку, згідно з якими сторона, відповідальна за врегулювання небалансу, 

здійснює таке врегулювання, та діє однакова ціна за небаланс. Балансова 

область ринку може також бути визначена відповідними місцями обмеження 

пропускної спроможності електричних мереж. 

Засіб вимірювань. Фізичний пристрій, що містить один або більше 

реєстраторів. 

Локальна точка вимірювання. Найменший об’єкт, для якого існує 

відповідальність за баланс і де може мати місце зміна постачальника балансу. 

Це може бути як фізична, так і логічна точка. Належить до типу – точка 

вимірювань. 
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Область вимірювань у мережі. Область вимірювань у мережі – фізична 

область, де можуть вимірюватися споживання, виробництво та обмін 

електроенергією. Вона обмежується точками, де встановлено лічильники, які 

здійснюють інтервальні вимірювання електричної енергії, що втікає та витікає з 

цієї області. Область вимірювань може бути використана для визначення 

сумарного споживання і виробництва з урахуванням інтегральних вимірювань 

та втрат у мережі. 

Реєстратор. Фізичний або логічний лічильник, що вимірює (визначає) 

параметри електричної енергії. 

Точка вимірювання. Точка, в якій вимірюються параметри 

електроенергії. 

Точка вимірювання обміну електроенергією. Точка вимірювання, в якій 

вимірюється обмін електроенергією між суміжними областями вимірювання. 

Належить до типу – точка вимірювань. 

Функціональна група. Сукупність точок вимірювання споживання та 

виробництва електричної енергії в межах балансової області ринку. 

Слід зазначити, що на основі попередньої концептуальної діаграми 

рольової моделі ринку електроенергії розробляються рольові моделі та 

будуються UML-діаграми прецедентів сегментів цього ринку. Так, наприклад, 

на рис. 3.7 наведено діаграму прецедентів, що відображає розподіл рольової 

моделі обміну результатами вимірювань на європейському ринку 

електроенергії на три основні області процесів із виділенням ролей, що беруть 

участь у цих процесах.  

Слід зазначити, що сьогодні ebIX та ENTSO-E розроблено UMM-моделі, 

які описують процеси інформаційного обміну результатами вимірювань з 

метою врегулювання небалансів, обміну зібраними даними вимірювань, 

виставлення рахунків (білінг) учасникам ринку, ідентифікації учасників ринку, 

узгодження обсягів електроенергії в локальній точці вимірювання з профілем 

навантаження. 

Також як приклад на рис. 3.8 наведено діаграму, що відображає основні 

ролі, які можуть виконувати електропостачальна та електромережева компанії 

на європейському ринку електроенергії при обміні результатами вимірювань. 
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Рис. 3.7 – Діаграма прецедентів 

 

Методологією об’єктно-орієнтованого моделювання передбачено 

використання наведеної діаграми для опису реалізації інформаційного обміну 

та зберігання даних шляхом застосування інформаційних інтернет-технологій, 

зокрема розширеної мови розмітки XML (eXtensible Markup Language) та 

набору специфікацій ebXML для XML, які використовуються для визначення 

структури даних та вимог до опису специфічних для ринку електроенергії 

повідомлень, базових компонент, процесів та методів обміну інформаційними 

повідомленнями з подальшою їх стандартизацією. 

Таким чином, розробка рольових моделей є невід’ємною складовою 

впровадження ринків електроенергії і повинна проводитися на основі 

міжнародної нормативної бази, існуючих рекомендацій та з урахуванням 

особливостей і технічних вимог до функціонування енергетичного ринку певної 

країни. Наведена в статті рольова модель обміну результатами вимірювань на 

європейському ринку електроенергії дозволяє проводити аналіз бізнес-

діяльності сторін в цьому сегменті ринку, їх ролей, діяльності та конкретних 

взаємодій під час побудови моделі та визначення ролей на РДДБ, що має 

полегшити впровадження цієї моделі в Україні. 
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Рис. 3.8 – Рольова діаграма 

 

Крім того, використання понять та опис основних бізнес-процесів 

відповідно до гармонізованої рольової моделі європейського ринку 

електроенергії дозволяє полегшити інтеграцію РДДБ України з європейським 

ринком електроенергії в майбутньому, а також забезпечити практичну 

реалізацію процесів обміну даними вимірювань у сегменті комерційного обліку 

електроенергії за рахунок використання стандартизованих інформаційно-

технологічних систем. 
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3.11 АСКУЭ НЭК «Укрэнерго»: опыт эксплуатации 

и перспективы развития 

 

Сегодня в Украине действует мощный высокоразвитый 

электроэнергетический комплекс с полным технологическим циклом, основой 

которого является Объединенная энергетическая система (ОЭС) Украины. 

Важнейшим звеном системы производства и передачи электрической 

энергии является государственное предприятие «Национальная энергетическая 

компания «Укрэнерго», которая посредством магистральных электрических 

сетей и подстанций напряжением 220 – 750 кВ объединяет 

энергогенерирующие и энергоснабжающие компании, взаимодействует по 

межгосударственным линиям электропередачи с энергосистемами соседних 

стран, обеспечивая параллельную работу смежных энергосистем, а также 

экспорт и импорт электроэнергии. ОЭС Украины работает параллельно с 

энергосистемами России, Беларуси и Молдавии. Энергоблоки «Бурштынского 

острова» работают параллельно с Европейской энергосистемой (ENTSO-E) – с 

Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. 

В состав «НЭК «Укрэнерго» входят восемь электроэнергетических 

систем (ЭЭС), три отдельные структурные единицы – «Главный 

информационно-вычислительный центр», предприятия 

«Винницаэлектротехнология» и «Южэнергопром», а также отдельное 

подразделение «Научно-технический центр электроэнергетики». На балансе 

НЭК «Укрэнерго» находятся 22,93 тыс. км магистральных и 

межгосударственных ЛЭП напряжением 35 – 800 кВ и 133 подстанции (ПС) 

напряжением 220 – 750 кВ. Установленная мощность автотрансформаторов и 

силовых трансформаторов на ПС НЭК «Укрэнерго» составляет 78198 МВА. 

В составе системы учета электрической энергии, с помощью которой 

определяется отпуск электроэнергии энергоснабжающим компаниям, а также 

ведется учет межгосударственных перетоков электроэнергии, сегодня 

эксплуатируются свыше 7400 трансформаторов тока и 3030 трансформаторов 

напряжения 6 – 750 кВ. На 4189 точках учета (ТУ) установлены 5220 приборов 

учета электроэнергии класса точности 1.0, 0,5S и 0,2S, в том числе: 

 1574 точки коммерческого учета, на которых установлены 1946 

приборов учета; 
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 2615 точек технического учета, на которых установлены 3274 прибора 

учета. 

Базовым прибором учета в «НЭК «Укрэнерго» является счетчик SL7000 

производства компании Actaris. Всего установлено 4509 таких приборов (86 % 

от общего количества). Кроме этого, используются приборы учета компаний 

Landis&Gyr (ZMB и ZMD), ABB Metronic (EvroAlpha), «Элвин» и «Телекарт». 

Опыт эксплуатации приборов учета компании «Телекарт» («Энергия-9») 

в составе АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» обнаружил ряд недостатков в части 

протокола обмена данными (используется нестандартный протокол 

собственной разработки). Поэтому планируется в дальнейшем не использовать 

данный тип приборов учета в точках коммерческого учета как расчетные. 

Сегодня НЭК «Укрэнерго» имеет расчетные точки учета электроэнергии 

с 53 субъектами Оптового рынка электрической энергии (ОРЭ) Украины и 7 

системными операторами смежных государств, в том числе с 40 

энергоснабжающими компаниями, включая облэнерго, железные дороги и 

других поставщиков электроэнергии, а также с 13 энергогенерирующими 

компаниями, в т.ч. 8 тепловыми (14 ТЭС и 4 ТЭС); НАЭК «Энергоатом» (4 

АЭС); ПАО «Укргидроэнерго» (5 ГЭС и 1 ГАЭС) и 3 СЭС. 

 

Этапы создания АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

Постановлением НКРЭ Украины от 24.03.2000 г. № 304 на ОРЭ Украины 

был введен почасовой учет электроэнергии в точках ее распределения между 

участниками ОРЭ Украины. Выполнение этой задачи было поручено НЭК 

«Укрэнерго», что привело к созданию известного макета «30817». Учитывая, 

что на тот момент в компании практически отсутствовала АСКУЭ 

(эксплуатировались АСКУЭ межгосударственных ЛЭП и фрагментарно в Юго-

Западной ЭС) для реализации почасового учета были использованы данные 

оперативно-информационного комплекса (ОИК) и суточные показания 

расчетных приборов учета электроэнергии, установленных, в основном, на 

среднем и низшем напряжении автотрансформаторов. Дальнейшим стимулом к 

развитию АСКУЭ стало Постановление КМ Украины от 16.11.2002 г. № 1789, 

которым была утверждена «Концепция функционирования и развития оптового 

рынка электрической энергии Украины» (Концепция). 
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Реализация программы создания АСКУЭ началась с разработки 

нормативных документов и технических решений по созданию АСКУЭ для ПС, 

а именно: 

 разработаны и утверждены на НТС НЭК «Укрэнерго» «Технические и 

организационные требования к построению автоматизированных систем учета 

электроэнергии на объектах НЭК «Укрэнерго» (ТОТ). Первая редакция была 

утверждена в марте 2000 г., а вторая – сентябре 2005 г.; 

 разработана и утверждена руководством компании «Программа 

внедрения систем учета электроэнергии на 2005 – 2008 гг.» (впоследствии 

программа была расширена до 2009 г.); 

 разработаны, приняты на НТС и утверждены в феврале 2007 г. 

«Основные принципы интеграции АСКУЭ в НЭК «Укрэнерго» (ОПИ); 

 в 2004 г. создан полигон НЭК «Укрэнерго» по отработке технических 

решений создания АСКУЭ. 

В связи со значительной стоимостью и ограниченным объемом 

финансирования на создание АСКУЭ было принято решение о поэтапном 

выполнении работ, начиная с уровня ПС. После принятия в 2006 г. «Закона о 

закупках товаров работ и услуг на государственные средства» НЭК 

«Укрэнерго» была вынуждена проводить тендеры, победителями которых 

становились различные разработчики АСКУЭ, не связанные друг с другом. 

Впоследствии это привело к определенным трудностям при интеграции 

АСКУЭ ПС в единую систему. 

Создание АСКУЭ в НЭК «Укрэнерго» началось в 2005 г. и было 

завершено в 2008 г. В августе 2009 г. корпоративная АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

была принята в промышленную эксплуатацию. Основные данные о количестве 

и этапах создания АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» приведены в табл. 3.4. 

 

Принципы построения АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

В соответствии с «Техническими и организационными требованиями к 

построению автоматизированных систем учета электроэнергии на объектах 

НЭК «Укрэнерго» архитектура АСКУЭ представляет собой иерархическую 

трехуровневую систему: 

 I уровень – 133 АСКУЭ локального уровня, которые эксплуатируются 

на ПС НЭК «Укрэнерго». Основной задачей АСКУЭ локального уровня 

является сбор информации с приборов учета электроэнергии и передача этих 

данных на II уровень. 
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Таблица 3.4 – Количество созданных АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

Подразделение 

(ЭЭС) 
ПС 

Локальный уровень 
Региональный 

уровень 

2005 2006 2007 2008 2010 2007 2008 

Днепровская 21 6 12 18 21 - 1 - 

Донбасская 29 5 13 21 29 - 1 - 

Западная 20 2 4 16 20 - 1 - 

Крымская 15 - 5 10 15 - - 1 

Южная 12 1 6 12 12 - 1 - 

Юго-Западная 9 - 1 5 9 - - 1 

Северная 14 0 6 14 14 - - 1 

Центральная 13 6 9 12 12 13 1 - 

НЭК «Укрэнерго» - - - - - - - 1 

Всего 133 20 56 108 132 133 5 9 

 

 II уровень – 8 АСКУЭ регионального уровня, эксплуатируемые в ЭЭС 

НЭК «Укрэнерго». Основными задачами АСКУЭ регионального уровня 

являются сбор информации с АСКУЭ локальных уровней своего региона; обмен 

информацией со смежными субъектами ОРЭ Украины; контроль балансов 

электроэнергии по ПС и верификация данных; расчет потерь в магистральных 

сетях; подготовка данных для передачи на следующий уровень; выполнение 

расчетов поступления и отпуска электроэнергии в магистральные и 

межгосударственные линии электропередачи в пределах своего региона. 

 III уровень – АСКУЭ центрального уровня НЭК «Укрэнерго». 

Основными задачами АСКУЭ центрального уровня являются сбор данных с 

АСКУЭ региональных уровней; обмен информацией с АСКУЭ системных 

операторов смежных государств; формирование Реестра данных; выполнение 

расчетов поступления и отпуска электроэнергии в магистральные и 

межгосударственные линии электропередачи в целом по компании. 

Локальный уровень. Рассмотрим детальнее структуру организации 

АСКУЭ локального уровня – важнейшую и наиболее многочисленную 

компоненту АСКУЭ, от работы которой во многом зависит надежность 

функционирования всей системы в целом. На всех ПС НЭК «Укрэнерго» 

АСКУЭ локального уровня построены по единой типовой схеме, приведенной 

на рис. 3.9. 
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Отличительной особенностью данной схемы является включение 

приборов учета в локальную сеть ПС через мультипортовые серверы (Nport-

серверы), которые серийно выпускаются рядом фирм. Такое подключение 

приборов учета обеспечивает доступ к ним с любой точки корпоративной сети 

передачи данных. Еще одной положительной особенностью такого схемного 

решения является отсутствие привязки к конкретному разработчику АСКУЭ, а 

схема в целом является «прозрачной» для программного обеспечения (ПО). На 

один порт сервера допускается подключение до 4 приборов учета в гирлянду. 

Данные опроса приборов учета поступают на сервер АСКУЭ ПС, на котором 

производятся расчеты, рассчитываются балансы, формируются отчетные 

формы. На каждой ПС имеются автоматизированные рабочие места (АРМ) 

дежурного, с помощью которых осуществляется эксплуатация и обслуживание 

АСКУЭ локального уровня. Краткие сведения об установленных на серверах 

операционных системах (ОС) и применяемых системах управления базами 

данных (СУБД) приведены в табл. 3.5. 
 

Таблица 3.5 – Системное и прикладное ПО,  

установленное на серверах АСКУЭ 

Подразделение 

(ЭЭС) 

Применяемая 

ОС 

СУБД 

Днепровская Windows 2003 

Server 

Файловая система 

Донбасская Linux Oracle 

Западная 
Windows 2003 

Server 
Oracle 

Крымская Windows 2003 

Server 

Oracle 

Южная Windows 2003 

Server 

Oracle 

 

Сбор данных с приборов учета выполняется в основном с использованием 

международных протоколов DLMS/COSEM (SL700, ZMD) и IEC62056-21 

(ZMD). Ряд приборов учета опрашивается с использованием нестандартных 

фирменных протоколов, которые разработали производители счетчиков 

(«Элвин», «Телекарт», EA). 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

211 

 

Использование в структуре АСКУЭ локального уровня сервера 

обусловлено тем, что на момент выполнения работ по созданию АСКУЭ и по 

настоящее время сеть передачи данных от ПС до АСКУЭ регионального уровня 

не в полной мере отвечает требованиям по скорости передачи данных и 

надежности. 

Практически большая часть ПС не имеет резервного канала связи. 

Отдельные каналы связи организованы с помощью ВЧ-связи по 

высоковольтным ЛЭП. Поэтому основная задача сервера – максимально быстро 

собрать данные с приборов учета и обеспечить их надежную передачу в сервер 

АСКУЭ регионального уровня. 

АСКУЭ региональных и центрального уровней построены по единой 

типовой схеме на основе отказоустойчивой кластерной системы, включающей 

основной и резервный серверы, работающие на единую систему хранения 

данных. Все вычислительное оборудование АСКУЭ – производства Hewlett-

Packard Company и предусматривают горячую замену блоков питания и 

винчестеров. Дисковая система серверов и системы хранения данных 

построены с использованием отказоустойчивой технологии на основе RAID 5 

(англ.: redundant array of independent disks – избыточный массив независимых 

жестких дисков). Такое решение позволяет обеспечить работоспособность 

всей системы при выходе по одному винчестеру на каждом из устройств. 

Практически все основные компоненты АСКУЭ (серверы, маршрутизаторы и 

сетевые компоненты) имеют резервирование, что обеспечивает надежную 

работу всей системы. В состав АСКУЭ входит также система копирования 

данных на магнитную ленту, с помощью которой выполняется периодическое 

сохранение данных в архив. При сбое в работе СУБД данные могут быть 

достаточно быстро восстановлены из архива, а текущая информация (от суток 

до семи дней) – собрана с серверов АСКУЭ локального уровня. 

В настоящее время корпоративная АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» выполняет 

сбор и обработку данных почти с 5200 приборов учета. Реестр данных 

включает 53 субъекта ОРЭ Украины и состоит из 109 строк (327 параметров). 

Время передачи Реестра Главному оператору АСКУЭ составляет порядка 40 – 

45 минут. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
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Перспективы развития и модернизации АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

Развитие и модернизация АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» планируются в двух 

направлениях: 

 модернизация существующей системы с целью улучшения ее 

технических и эксплуатационных характеристик; 

 доработка системы АСКУЭ для обеспечения работы рынка 

двусторонних договоров и балансирующего рынка (РДДБ) в соответствии с 

концепцией модернизации рынка электрической энергии Украины. 

Начну со второго пункта. Данные работы в основном будут относиться к 

АСКУЭ региональных и центрального уровней. Этот вопрос требует 

достаточно серьезного изучения и разработки необходимых концепций и 

правил работы в новых условиях функционирования РДДБ. Фактически эти 

работы на данный момент находятся на начальной стадии. 

Теперь о модернизация существующей системы. Основная цель данных 

работ: 

 повышение надежности работы АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» и 

обеспечение ее практически безаварийной работы; 

 сокращение эксплуатационных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт АСКУЭ; 

 сокращение времени сбора данных и их последующей обработки. 

Работы, которые планируется выполнить, в основном относятся к АСКУЭ 

локального уровня и в незначительной степени к региональному уровню. При 

этом для регионального уровня, возможно, потребуются незначительная 

доработка программного обеспечения и некоторое наращивание аппаратных 

средств, в частности коммуникационного оборудования. 

Детальнее остановимся на модернизации локального уровня. 

Модернизацию АСКУЭ локального уровня предлагается провести в два этапа: 

 создание резервной системы сбора данных с приборов учета; 

 упрощение структуры АСКУЭ локального уровня за счет 

использования высокоскоростных цифровых каналов связи и отказа от 

эксплуатации серверов на ПС. 
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Создание резервной системы сбора данных с приборов учета 

Структурная схема АСКУЭ локального уровня с резервной системой 

сбора данных приведена на рис. 3.10. 
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Резервная система сбора данных строиться по упрощенной схеме и 

охватывает только расчетные приборы учета. Система строится по тому же 

принципу, что и основная, с включением прибора учета в локальную сеть 

подстанции. Приборы учета подключаются к системе по второму 

коммуникационному порту RS232. При этом сбор данных с приборов учета 

будет выполняться только при условии, что основная система сбора данных по 

конкретному прибору учета вышла из строя. Опрос приборов учета, 

включенных в резервную систему сбора данных, осуществляется с помощью 

сервера АСКУЭ регионального уровня. Для передачи данных предлагается 

использовать комбинированные каналы связи, включая мобильную связь по 

технологии GPRS, спутниковую связь и имеющиеся резервные ведомственные 

каналы связи. 

Внедрение резервной системы сбора данных обеспечит существенное 

повышение надежности работы всей АСКУЭ и сократит время, необходимое 

для полного восстановления информации при выходе из строя оборудования 

подстанции. 

Перспективная схема построения АСКУЭ локального уровня 

Дальнейшим развитием АСКУЭ локального уровня будут работы, 

связанные с исключением из структуры АСКУЭ серверов локального уровня, и 

сокращение количества используемых мультипортовых серверов NPort. 

Структурная схема АСКУЭ локального уровня приведена на рис. 3.11. 

Обязательным условием по переходу на предложенную схему будут 

являться коренная модернизация и реконструкция коммуникационных каналов 

связи. Данная схема требует обязательного наличия двух независимых 

высокоскоростных цифровых каналов связи. Это связано с тем, что сбор 

данных с приборов учета полностью переносится на серверы АСКУЭ 

регионального уровня. Отличительной особенностью данной схемы являются: 

 исключение из структуры АСКУЭ локального уровня сервера; 

 подключение счетчиков к мультипортовым серверам NPort по 

одному на один порт; 

 прямое включение приборов учета в локальную сеть ПС с 

выделением отдельного IP-адреса. При таком подключении для работы с 

приборами учета желательно использовать протокол DLMS; 

 наличие удаленного рабочего места оператора АСКУЭ 

регионального уровня. 
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Обмен данными между субъектами ОРЭ и кодировка точек учета 

В заключение остановимся на вопросах обмена данными между 

субъектами ОРЭ Украины и применяемых кодировок этих данных. По мнению 

автора, данный вопрос остался не полностью проработанным в нормативных 

документах по созданию АСКУЭ на ОРЭ Украины. Как показывает опыт 

эксплуатации, в настоящее время обмен данными между субъектами ОРЭ 

Украины в основном выполняется с использованием макетов 30817, 30818 и 

30917. Использование этих макетов для обмена данными не позволяет: 

 обмениваться информацией в диалоговом режиме; 

 передавать метку качества данных; 

 передавать весь необходимый набор информации с системы АСКУЭ, 

в том числе журнал событий счетчика, журнал переключения присоединений 

на обходной выключатель, справочную информацию при замене приборов 

учета и другую информацию. 

Предложенный ДП «Энергорынок» формат передачи данных «УППДВ» 

не нашел широкого применения для обмена информацией между субъектами 

ОРЭ Украины. В основном он используется для передачи данных от субъектов 

ОРЭ Украины к Главному оператору АСКУЭ (ДП «Энергорынок»). На мой 

взгляд, есть необходимость разработки универсального протокола обмена 

данными на основе XML. По такому пути пошел Администратор торговой сети 

(АТС) России, а также энергокомпании ряда западных стран. 

Также необходимо обратить внимание на кодировку данных. Как 

правило, при построении АСКУЭ субъекта ОРЕ Украины разработчики 

использовали собственную кодировку точек учета и данных. Кодировки точек 

учета у разных разработчиков не увязаны друг с другом и не соответствуют 

единым стандартам. Поэтому при обмене данными, как правило, используются 

те же коды макета 30817 или им подобная кодировка. Разработанные ДП 

«Энергорынок» с участием НЭК «Укрэнерго» коды СОТТЭУ применяются в 

основном при передаче данных по протоколу «УППДВ» к Главному оператору 

АСКУЭ. 

Используемая НЭК «Укрэнерго» кодировка данных по международному 

стандарту ІЕС 61970 (СІМ-модель – общая информационная модель 

энергосистем) также не нашла применения на ОРЭ Украины. В качестве 

примера на рис. 3.12 приведена кодировка параметров прибора учета 

электроэнергии в АСКУЭ НЭК «Укрэнерго». 
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Рис. 3.12 – Пример кодировки параметров прибора учета электроэнергии 

в АСКУЭ НЭК «Укрэнерго» 

 

 

Учитывая сказанное выше, по мнению автора, вопрос идентификации 

рыночных точек учета требует дальнейшей доработки. 

В заключение необходимо отметить, что при внедрении на ОРЭ Украины 

новых протоколов обмена и системы идентификации рыночных точек 

коммерческого учета возникает необходимость модернизация АСКУЭ. 

Поэтому с экономической точки зрения и для минимизации затрат 

целесообразнее будет одновременное внедрение как системы идентификации 

точек учета, так и протокола обмена данными. Обе эти задачи должны быть 

тесно увязаны друг с другом. 
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3.12 Особенности организации учета электроэнергии 

в НЭК «Укрэнерго» 

 

О системе учета 

В Национальной энергетической компании «Укрэнерго» (далее – НЭК 

“Укрэнерго”) создана и эксплуатируется система учета электроэнергии при ее 

передаче по магистральным электрическим сетям Украины напряжением 220 – 

750 кВ от электростанций и энергосистем соседних государств в сети 

энергоснабжающих компаний и потребителей. Система учета обеспечивает (в 

границах своих полномочий) функционирование оптового рынка электрической 

энергии Украины (далее – ОРЭ), формируя данные почасового учета 

электрической энергии в точках ее передачи между участниками ОРЭ. 

Система учета состоит из совокупности технических средств, правил и 

алгоритмов, которые обеспечивают выполнение процедур измерения 

параметров электроэнергии при ее передаче по магистральным сетям, сбора 

данных измерений, их обработку для получения результатов учета, хранения и 

передачу результатов учета заинтересованным сторонам. Перечень и 

последовательность процедур, выполняемых для обеспечения всего 

технологического цикла учета электроэнергии, показаны на рис. 3.13. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 – Процедуры технологического цикла учета электроэнергии 

 

Система учета электроэнергии НЭК «Укрэнерго» является трехуровневой 

и включает: 

 локальный уровень – технические средства точек учета, а также 

средства и процедуры считывания и передачи данных на 132 подстанциях 

магистральных сетей напряжением 220 – 750 кВ; 
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 региональный уровень – технические средства сбора и обработки 

данных в восьми электроэнергетических системах (далее – ЭС), которые 

являются структурными подразделениями НЭК «Укрэнерго» системы учета; 

 центральный уровень – технические средства сбора и обработки 

данных непосредственно в центральном аппарате управления НЭК 

«Укрэнерго». 

Реализация технологического цикла системы учета электроэнергии НЭК 

«Укрэнерго» обеспечивает определение: 

 количества электроэнергии, которая поступает в магистральные 

высоковольтные сети; 

 количества электроэнергии, которая была отпущена 

энергоснабжающим компаниям; 

 количества электроэнергии, поступившей в Украину (из Украины) по 

межгосударственным перетокам; 

 количества реактивной электроэнергии в точках учета потребителей, 

сети которых непосредственно присоединены к шинам подстанций 220 – 330 

кВ; 

 количества электроэнергии, которая расходуется на собственные и 

хозяйственные нужды; 

 технологических потерь электроэнергии в линиях электропередачи и 

оборудовании подстанций. 

Процесс учета в данное время осуществляется следующим образом: 

 показания коммерческих счетчиков (результаты измерений), в том 

числе и многофункциональных, считываются ежесуточно дежурным 

персоналом подстанций большей частью ручным способом; выполняется 

первичная обработка этих результатов измерений (при необходимости по 

показаниям нарастающим итогом определяется суточное количество 

электроэнергии); результаты измерений передаются в ЭС; 

 персонал ЭС на основе полученных результатов измерений формирует 

оперативный макет № 817 суточного потребления или выдачи электрической 

энергии и передает этот макет в аппарат управления НЭК «Укрэнерго»; 

 в ЭС на основе информации, которую получают в оперативно-

информационных комплексах (далее – ОИК) путем интегрирования мощности, 

выполняют деление на почасовые значения суточных данных счетчиков и, 

таким образом, получают оперативные результаты учета; 
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 с полученных таким образом почасовых данных формируется макет № 

30817, который отправляется в государственное предприятие «Энергорынок» по 

электронной почте; 

 ежемесячно дежурный персонал подстанций дополнительно снимает 

показания счетчиков технического учета и составляет «Акт о составлении 

баланса электроэнергии на подстанции», который направляется сторонам в 

соответствии с «Инструкцией о порядке коммерческого учета электрической 

энергии» (далее – ИКО). 

Измерение параметров электроэнергии, отпускаемой энергоснабжающим 

компаниям, организовано, в основном, на средней и низкой сторонах 

автотрансформаторов и выполняется измерительными комплексами, 

состоящими из измерительных трансформаторов напряжения и тока и 

многофункциональных счетчиков электроэнергии. 

В настоящее время проводятся работы по переходу на расчетный учет в 

точках на границе балансовой принадлежности оборудования субъектов ОРЭ в 

соответствии с требованием ИКО. Для организации такого учета, прежде всего, 

необходимо: 

 обеспечить новые точки учета современными счетчиками; 

 привести вторичные цепи к требованиям действующей нормативной 

документации, а при необходимости модернизировать эти точки учета. 

 

О средствах учета 

В 2002 году было закуплено более 2,5 тысячи современных 

многофункциональных счетчиков SL7000 производства фирмы Асtaris 

(Франция), которые установлены на линиях электропередачи, отходящих от 

подстанций НЭК «Укрэнерго» в энергоснабжающие компании. Счетчики 

SL7000 позволяют: 

 вести измерение нарастающего итога активной и реактивной энергии в 

двух направлениях и формировать первичную базу данных всех результатов 

измерения; 

 формировать и сохранять графики нагрузки по каждому виду энергии 

на протяжении значительного интервала времени, полностью обеспечивая ОРЭ 

данными о почасовом поступлении и отпуску электроэнергии; 
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 передавать данные измерений и другую информацию по интерфейсам 

RS232 и RS485 со стандартным протоколом DLMS; 

 измерять параметры сигналов, фиксировать значительное количество 

различных событий, вести учет электроэнергии по внешним импульсам и 

многое другое. 

Многофункциональные счетчики, в том числе и SL7000, формируют во 

внутренней памяти массив результатов измерений (первичные необработанные 

данные), достаточный для организации учета электроэнергии, в условиях 

функционирования ОРЭ, и фактически заканчивают процедуру измерения, 

представляя результаты измерения на цифровом индикаторе счетчика или на 

выходах интерфейсных каналов в виде цифровых данных. Если получаемые 

результаты измерений используются при коммерческом учете электроэнергии, 

то на средства измерительной техники измерительных комплексов 

распространяется государственный метрологический контроль и надзор в 

соответствии со статьей 20 Закона Украины «О метрологии и метрологической 

деятельности». Использование многофункциональных счетчиков позволило 

автоматизировать измерение параметров электроэнергии при ее учете, и в 

настоящее время требования к автоматизации процедуры измерения полностью 

удовлетворяются. 

Переход на расчетный учет в точках на границе балансовой 

принадлежности оборудования субъектов ОРЭ в несколько раз увеличивает 

количество расчетных точек учета и значительно увеличивает трудозатраты при 

ручном считывании данных со счетчиков, а ручное считывание графиков 

нагрузки практически невозможно. Поэтому задача автоматизации сбора 

данных со счетчиков становится особенно актуальной.  

 

Об обработке результатов 

Обработка собранных данных измерений и других, необходимых для 

организации учета данных, выполняется персоналом соответствующих 

подразделений электроэнергетических систем в соответствии с алгоритмами 

обработки и методиками вычислений, действующих нормативных документов. 

Обработка данных выполняется с помощью стандартных средств 

вычислительной техники, в которых установлено стандартное и 

специализированное программное обеспечение. 
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В процессе обработки принимаются меры по обеспечению достоверности 

результатов учета (учитываются результаты измерений основным и 

дублирующим счетчиками, проверяются энергетические балансы мощности 

энергообъектов, их составных частей и др.). Полученные при обработке данные 

являются результатами учета переданной или принятой электроэнергии, на 

которых базируются  взаимные финансовые расчеты  субъектов хозяйствования.  

Передача результатов учета соответствующим субъектам ОРЭ 

выполняется с использованием телекоммуникационной сети «Энергия». 

Регистрация данных учета выполняется согласно действующим нормативным 

документам и в соответствии с установленным на предприятиях порядком. 

Для эксплуатируемой в НЭК «Укрэнерго» системы учета электроэнергии 

характерны такие особенности: 

 функциональное разделение учета по уровням НЭК «Укрэнерго»); 

 использование для передачи данных между уровнями как 

собственных, так и арендованных каналов связи; 

 ответственность персонала, участвующего в процессе формирования 

результатов учета, за получаемые результаты; 

 возможность гибкого изменения алгоритмов расчетов и отчетных форм 

на региональном и центральном уровнях при изменении требований 

нормативных документов. 

Для эксплуатируемой системы учета наиболее узким звеном является 

сбор данных измерений со счетчиков на подстанциях. Автоматизация этой 

процедуры позволит существенно улучшить технологический процесс учета 

электроэнергии (перейти на учет по отходящим линиям, получить почасовый 

учет по результатам измерения счетчиков, оперативно контролировать балансы 

по подстанциям и др.). Процедуры, выполняемые на региональном и 

центральном уровнях, также требуют повышения уровня автоматизации. 

Решать эту задачу необходимо в условиях: 

 непрерывно функционирующей существующей системы учета 

электроэнергии; 

 максимально эффективного использования эксплуатируемого 

оборудования, в том числе средств измерительной и вычислительной техники, а 

также средств связи; 
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 реальных финансовых возможностей по реализации отдельных 

проектов. 

При выполнении такой работы автоматизация должна быть не самоцелью, 

а решать актуальные задачи: 

 оптимизации коммерческих взаимоотношений участников ОРЭ 

Украины; 

 контроля технологических процессов при передаче электроэнергии 

магистральными сетями; 

 выполнения внешнеэкономических обязательств Украины по 

договорам с соседними государствами. 

 

Совершенствование системы учета 

Наиболее рациональным путем проведения автоматизации в 

существующей системе учета является поэтапное создание 

автоматизированных подсистем, реализующих отдельные процедуры 

эксплуатируемой системы учета. Структура автоматизированной системы 

показана на рис. 3.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.14 – Автоматизированная система учета электроэнергии 

 

При таком подходе автоматизированная система учета электроэнергии 

(АСУЭ) НЭК «Укрэнерго» будет содержать измерительные комплексы и 

несколько автономных автоматизированных информационно-вычислительных 

подсистем, которые выполняют отдельные процедуры в едином 

технологическом цикле учета электроэнергии.  
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Как и в эксплуатируемой системе учета, в АСУЭ государственный 

метрологический контроль и надзор будут распространяться на средства 

измерительной техники измерительных комплексов коммерческих точек учета. 

При реализации подсистем АСУЭ планируется обеспечить доступ 

заинтересованных сторон к первичным (необработанным) данным результатов 

измерения с многофункциональных счетчиков. 

Рассматриваемое структурное построение АСУЭ позволяет: 

 поэтапно создавать и вводить в эксплуатацию подсистемы АСУЭ 

разных уровней на действующих объектах. 

 каждой подсистеме функционировать автономно и при необходимости 

изменять выполняемые функции на разных уровнях АСУЭ; 

 эксплуатировать и обслуживать подсистемы персоналом разных 

структурных подразделений; 

 иметь ручной режим выполнения основных функций системы учета в 

аварийных режимах; 

 регулировать участие операторов в процессе контроля и управления 

системой учета, определять ответственность персонала за получаемые 

результаты учета; 

 использовать при необходимости арендованные каналы связи. 

При создании подсистем АСУЭ планируется максимальное использование 

аппаратных средств общего назначения и стандартных программных продуктов. 

Важное место в создаваемой АСУЭ занимает подсистема 

автоматизированного сбора цифровых данных измерений (САСД). Структура 

подсистемы приведена на рис. 3.15. 

В НЭК «Укрэнерго» рассмотрены разные варианты построения САСД и 

проведено их обсуждение с разработчиками автоматизированных систем учета 

электроэнергии. При этом ставилась задача оптимального выбора аппаратных 

средств обмена цифровыми данными, определение рациональной структуры их 

соединения и алгоритма взаимодействия. В частности рассмотрены системы со 

специализированными техническими средствами (типа ІТЕК, СИНЕТ или 

других) и с техническими средствами построения локальных сетей обмена 

данными (далее – ЛВС) общего назначения. 
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Рис. 3.15 – Подсистема автоматизированного сбора 

цифровых данных измерений (САСД) 

 

 

Специалисты НЭК «Укрэнерго» считают перспективной структуру САСД 

с ЛВС на основе технических средств общего назначения, которую поддержало 

большинство разработчиков АСУЭ. Такая структура позволяет обеспечить: 

 прямой доступ к базе данных счетчиков, содержащей результаты 

измерений, разных пользователей, в том числе регионального и центрального 

уровней АСУЭ; 

 поэтапное создание САСД подстанций; 

 включение САСД в состав интегрированной автоматизированной 

системы управления технологическими процессами энергообъекта путем 

расширения ЛВС. 

 

Многофункциональные счетчики электроэнергии 

 

 

  .     .     .  
 
Сч. 1 

 

Сч. N 

 

Аппаратура обмена цифровыми данными по интерфейсу 

Канал передачи цифровых 

данных 

Подсистема автоматизированного сбора 

цифровых данных измерений со счетчиков (САСД) 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

226 

 

В настоящее время энергоснабжающие компании также создают свои 

автоматизированные системы в соответствии с утвержденными 

инвестиционными программами. В АСУЭ энергоснабжающих компаний 

включаются точки учета, расположенные на подстанциях НЭК «Укрэнерго». 

При этом необходимо учитывать следующие обстоятельства. 

1. При установке оборудования, учитывающего отпуск электроэнергии 

только в отдельно взятую энергоснабжающую компанию, на подстанциях НЭК 

«Укрэнерго» следует решить вопрос: 

 создания ЛВС отдельных энергоснабжающих компаний на основе 

технических средств общего назначения и их эксплуатации персоналом 

подстанций; 

 дальнейшее расширения ЛВС для решения задач учета всей 

подстанции с использованием существующих технических средств и 

программных продуктов. 

2. В проектах АСУЭ энергоснабжающих компаний измерительные 

комплексы точек учета подстанций НЭК «Укрэнерго» включаются в состав этих 

автоматизированных систем. При этом в методиках аттестации АСУЭ (при 

вводе ее в эксплуатацию) энергоснабжающие компании предусматривают 

внеочередную поверку или метрологическую аттестацию средств измерений 

этих измерительных комплексов (в частности, измерительных трансформаторов 

напряжения и тока). 

Авторы предлагают следующие пути решения этих вопросов. 

НЭК «Укрэнерго» следует создавать на своих подстанциях собственные 

автоматизированные системы и передавать данные, полученные из этих систем 

энергоснабжающим компаниям. В первую очередь следует создавать 

автоматизированные системы на подстанциях, которые энергоснабжающие 

компании включают в свои автоматизированные системы. Финансирование 

создания автоматизированных систем локального уровня НЭК «Укрэнерго» 

возможно: 

 при выполнении второго этапа Соглашения между Правительством 

Украины и Европейским Сообществом по совершенствованию системы учета 

ОРЭ Украины; 

 за счет утвержденных инвестиционных программ. 
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В связи с отсутствием решения целого комплекса задач, связанных с 

поверкой измерительных трансформаторов напряжения и тока в условиях 

эксплуатации, НЭК «Укрэнерго» не планирует выполнение этих работ на своих 

подстанциях. Вопрос поверки высоковольтных измерительных 

трансформаторов напряжения и тока на месте их эксплуатации является 

актуальным для электроэнергетической отрасли в целом и должен решаться, по 

мнению авторов, с участием всех заинтересованных сторон. Для того чтобы не 

задерживать ввод в эксплуатацию АСУЭ энергоснабжающих компаний, 

предлагается в методиках аттестации этих АСУЭ не включать внеочередную 

поверку измерительных трансформаторов напряжения и тока. 

Критерием точности работы всех измерительных комплексов на 

подстанции является наличие фактических балансов по всей подстанции и 

отдельным ее функциональным блокам. Величины небалансов не должны 

превышать допустимых значений. Составление балансов проводят, как правило, 

подекадно (оперативный контроль) и на конец каждого месяца. 

 

3.13 Организация учета электроэнергии: 

проблемы эксплуатации приборов учета 

 

Защита электросчетчиков от вмешательства с целью хищения 

электроэнергии. В последнее время много публикаций, и в т.ч. на страницах 

специализированных изданий, таких, например, как Электропанорама, 

посвящено новым электронным приборам учета электроэнергии, их 

возможностям и достоинствам. Но вместе с тем, мало освещаются 

повседневные проблемы и, на первый взгляд, те несущественные вопросы, с 

которыми ежедневно приходится сталкиваться специалистам энергосбытовых 

подразделений энергокомпаний, которые обслуживают приборы учета 

электроэнергии.  

Сегодня даже самые ярые сторонники «старых добрых» индукционных 

счетчиков вынуждены признать, что будущее, все-таки, за электронными 

приборами учета. Хотя они тоже имеют ряд недостатков, но все же достоинств 

гораздо больше. И даже предприятия, которые давно специализируются на 

выпуске электросчетчиков, наряду с давно освоенной «индукцией», которую 

продолжают выпускать, скорее, по инерции и еще благодаря наличию спроса, 

поддерживаемого низкой ценой на эти счетчики, освоили и наращивают выпуск 

«электроники». 
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«Индукцию» же покупают, в основном, не те, кто более всего 

заинтересован в качественном учете (энергокомпании), а те, кому необходимо 

скорее и дешевле выполнить технические условия и сдать объект. Если бы 

энергокомпании в полной мере выполняли требования п.8 действующих 

Правил пользования электрической энергией для населения (ППЭЭн) и 

пользовались бы своим правом устанавливать те приборы учета, которые 

наиболее удобны и выгодны им в эксплуатации и защищены от хищений 

электроэнергии, производители индукционных счетчиков давно бы прекратили 

выпуск данной продукции за отсутствием спроса. Однако, кроме отсутствия у 

энергокомпаний свободных операционных средств для приобретения счетчиков 

с целью их последующей установки и продажи новым потребителям, 

существуют еще два препятствия для осуществления данной операции, о 

которых будет сказано ниже.  

Далее будем вести речь только об электронных счетчиках. О 

достоинствах и недостатках электронных приборов учета электроэнергии все 

знают и специально перечислять их сейчас не будем. Попробуем посмотреть на 

эту проблему с точки зрения поиска путей устранения недостатков 

электронных счетчиков, которых, как ни странно, несмотря на постоянное 

усовершенствование и схемотехники, и элементной базы, и конструкции, со 

временем не становится меньше.  

При разработке и запуске в производство нового типа счетчика 

разработчик и производитель обязан и соблюдает соответствие выпускаемых 

счетчиков установленным стандартным продукции. В то же время, он может 

обеспечить соответствие выпускаемых счетчиков своим индивидуальным 

требованиям, повышенным - для параметров и характеристик, оговоренных в 

стандарте, произвольным – для параметров, стандартом специально не 

оговоренных и декларируемых производителем дополнительно. Контроль 

соответствия ГОСТу обеспечивается посредством приемосдаточных и 

государственных контрольных испытаний. 

В последующем, в условиях серийного производства счетчики 

подвергаются только выходным метрологическим и функциональным 

испытаниям в нормальных условиях эксплуатации при отсутствии действия 

факторов, способных оказать влияние на их рабочие характеристики. 
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При соблюдении производителем технологии, в т.ч. при использовании 

комплектующих соответствующего качества, выпускаемые счетчики будут 

иметь качество, соответствующее стандартам и техническим условиям 

производителя. 

Однако, практика показывает, что в последующем на качество и 

эксплуатационные свойства выпускаемых счетчиков влияют два основных 

фактора, вызывающих неудовлетворение работников энергосбытовых 

подразделений энергокомпаний. 

С одной стороны, в условиях конкурентного рынка, когда желание 

производителя быстрее и в большем объеме завоевать рыночную нишу или 

выиграть крупный тендер превалирует над элементарными правилами 

соблюдения технологии, страдает, в первую очередь, качество, и на рынок под 

уже зарекомендовавшей себя маркой начинает поступать продукция, не 

соответствующая первоначально заявленным техусловиям и образцам.  

С другой стороны, «усилиями» сил, активно противостоящих в плане 

хищения электроэнергии производителю, ГОСТу и энергокомпании вместе 

взятым, ниспровергаются те характеристики и параметры счетчиков, которые 

еще вчера были их достоинством и выгодно отличали от индукционных или 

электронных предыдущих моделей. 

Согласно разделу 4.5 «Электромагнитная совместимость» ГОСТ 30206-94 

и ГОСТ 30207-94, «счетчик должен быть сконструирован таким образом, чтобы 

наводимые или излучаемые электромагнитные помехи, а также 

электростатический разряд не вызывали повреждения счетчика и не влияли на 

него в значительной степени». В реальных же условиях эксплуатации 

электронные счетчики подвергаются воздействию электромагнитных помех как 

естественного, так и, прежде всего, искусственного происхождения, по уровню 

превышающих нормируемые ГОСТом не просто в несколько раз, а на 

несколько порядков. Это электростатические разряды, постоянные магнитные, 

электромагнитные промышленной частоты и высокочастотные поля, быстрые 

всплески в неустановившемся режиме. 

Из основных, целенаправленно воздействующих на счетчик с конечной 

целью хищения электроэнергии, это бытовой электрошокер, генерирующий 

высоковольтные разряды в несколько десятков и даже сотен вольт, 

современные новые магнитные материалы, создающие постоянное магнитно 

поле в несколько десятков милиТесла, дроссели, создающие сильное 

переменное электромагнитное поле промышленной частоты.  
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Все счетчики, внесенные в Госреестр средств измерения и разрешенные к 

применению в Украине, можно разделить на две группы: те, которые не 

подвержены внешнему электромагнитному возмущению и магнитной индукции 

увеличенного сверх ГОСТа уровня, и те, которые при ее увеличении сверх 

нормы, значительно выходят за допустимую величину погрешности. 

Измеренная погрешность работы счетчиков при таком воздействии составляет 

от -40 до  100%. К сожалению, вторая группа типов счетчиков значительно 

больше первой. Несмотря на то, что все счетчики формально соответствуют 

требованиям ГОСТа, очевидно, что энергокомпаниям нужны счетчики первой 

группы, а не второй. 

Много проблем энергокомпаниям создают счетчики с несовершенной 

конструкцией. Это и возможность несанкционированного вскрытия корпуса 

счетчика путем отгибания ненадежных зацепов-фиксаторов крепления колпака 

к цоколю счетчика с доступом к счетному механизму и др. частям без 

нарушения пломбировки. И возможность снятия счетчика с крепления на месте 

установки с последующим доступом к токоведущим частям клеммной колодки 

(например, для счетчиков с креплением на дин-рейку). И пломбировочные 

винты недостаточного размера с завальцованным разрезом под 

пломбировочную нить (нужны пломбировочные винты не менее М3 с 

просверленным пломбировочным отверстием диаметром не менее 1,5 мм).  

Современные счетчики должны обеспечивать: 

а) полную защиту счетчика, включая счетное устройство, 

измерительные, силовые и преобразовательные трансформаторы или другие 

элементы, использующие в работе принцип электромагнитной индукции, от 

воздействия с любой стороны счетчика внешнего электромагнитного поля 

промышленной частоты и внешнего постоянного магнитного поля; 

б) защиту счетчика (особенно с ЖК-индикатором) от внешнего 

воздействия импульсным ВЧ-полем. В этой связи заслуживает внимания 

применение светодиодного цифрового индикатора.  

в) задекларированные в ТУ и паспорте на счетчик применение 

электромеханических счетных механизмов только со стопором обратного хода. 

Счетчики с цифровым индикатором должны хранить и иметь возможность 

считывания, при необходимости, показаний в случае выхода индикатора из 

строя; 
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г) исключение любой возможности снятия счетчика с крепления после 

его установки, закрытия и пломбирования клеммной крышки, а также 

несанкционированного доступа к токоведущим частям блока контактных 

зажимов, в т.ч. через технологическое отверстие под провода в клеммной 

крышке. 

Многофункциональные счетчики кроме того и помимо защиты от 

всевозможных видов хищений, должны обеспечивать: 

a) одновременную работу со счетчиком по двум независимым 

цифровым интерфейсам, например,  RS-485, для работы в составе АСКУЭ и 

возможности независимого считывания информации потребителем и 

энергокомпанией; 

б) одновременную работу со счетчиком по оптическому порту и 

интерфейсу RS-485 для исключения блокирования удаленного дистанционного 

доступа к счетчику при выполнении считывания информации обслуживающим 

персоналом через оптопорт на месте установки;  

в) пересечение по тарифным зонам для разделения тарифов по 

энергии и мощности в том случае, когда интервал контроля максимума 

мощности не совпадает с зоной действия пикового тарифа по энергии и 

пересекается с ним;  

г) выход для метрологического контроля хода часов счетчика. 

Учитывая появление все новых, более изощренных и технически 

совершенных методов воздействия на счетчики с целью хищения 

электроэнергии, помимо обеспечения вышеперечисленных требований к 

счетчикам, кардинальным решением этой проблемы видится также следующее: 

 Выпуск и применение счетчиков, обеспечивающих отключение от 

электроснабжения (для 0,4 кВ) и/или фиксацию нарушения (для 

высоковольтных учетов) с возможностью применения в случае наличия 

внешних влияющих на работу учета факторов, превышающих допустимые 

нормы, и возможностью последующего наложения штрафных санкций по 

данному поводу, с законодательным закреплением данного положения.  

 Четкое законодательное закрепление норм и правил организации 

учета, обеспечивающих невозможность постороннего вмешательства, а также 

права энергоснабжающей организации на выдачу соответствующих 

технических условий для новых потребителей или предписаний с 

последующим отключением от электроснабжения в случае его невыполнения - 

для существующих потребителей. 
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Выведение счетчиков класса 2,5 из эксплуатации. Поставленные 

требования к счетчикам особо остро приобретают свою актуальность в связи с 

требованием Госпотребстандарта до 01.09.2012 г. изъять из эксплуатации 

счетчики класса 2,5. Эта задача является глобальной проблемой не только для 

отдельно взятой энергокомпании, но и в масштабах Украины. Чтобы ее 

успешно решить начинать нужно было, как говорится, еще вчера и в течение 8 

лет (межповерочный интервал индукционного счетчика) производить плановую 

замену новыми счетчиками, ведь количество счетчиков, требующих вывода из 

эксплуатации, составляет около 80% от всего наличного парка однофазных 

счетчиков. Во-первых, где энергоснабжающим компаниям взять средства для 

закупки такого количества новых счетчиков? Цена на однофазный электронный 

счетчик разных производителей, а также в зависимости от его характеристик и 

степени защиты от хищений колеблется от 120 до 170 грн. Такие финансовые 

затраты потребуют увеличения инвестиционных надбавок к тарифам по 

сравнению с существующими для разных энергокомпаний от 20 до 50%. Готова 

ли НКРЭ пойти на такой шаг? И во-вторых, готовы ли предприятия-

производители счетчиков обеспечить выпуск в таких объемах качественной 

продукции, да еще и с повышенной степенью защиты от хищений, что 

соответственно будет вести к удорожанию ее стоимости? 

Решение этой задачи видится в нескольких плоскостях.  

1. Производители счетчиков должны наладить массовый выпуск так 

называемых ремкомплектов современных электронных однофазных счетчиков 

и максимально приблизить их рыночную стоимость к себестоимости, которая 

по оценке составляет коло 50-60 грн. 

2. Энергокомпании должны на базе своих цехов по ремонту счетчиков 

организовать производство счетчиков из данных ремкомплектов и вторично 

используемых корпусов от разборки списываемых индукционных счетчиков 

класса 2,5. При этом следует заметить, что энергетикам придется нести 

некоторые дополнительные затраты на замену слабых или подгоревших 

клеммников, восполнение части битых цоколей и колпаков и т.д. Кроме того 

будут необходимы разовые затраты на проведение контрольных испытаний и 

регистрацию компании как производителя данного типа счетчиков. Вариантов 

выпуска счетчиков из ремкомплектов (и их соответствующая цена для 

компании) может быть несколько: 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

233 

 

 поставка производителем поверенных счетчиков, собранных в 

корпусах заказчика-энергокомпании (110-120 грн.); 

 поставка производителем отрегулированных счетчиков с пломбой 

ОТК, собранных в корпусах заказчика-энергокомпании (100-110 грн.) с 

последующей поверкой в цехе ремонта компании; 

 поставка производителем отрегулированных ремкомплектов в сборе 

(75-85 грн.); 

 поставка отдельных комплектующих (плата с впаянными 

радиоэлементами, счетный механизм, и т.д.) для крупноузловой сборки (60-70 

грн.). 

При выборе типа, производителя и поставщика ремкомплектов кроме 

цены следует учитывать возможности и гарантии обеспечения поддержки при 

проведении контрольных испытаний и освоении производства, а также 

гарантийные обязательства поставщика. 

Однако, выпуск ремкомплектов – это полумера, а производством 

счетчиков все-таки должны заниматься специалисты-производители, а 

энергетики – эксплуатацией этих приборов учета. Поэтому, в перспективе 

производителями должен быть освоен выыпуск „одноразових” счетчиков с 

межповерочным интервалом не менее 16 лет и стоимостью 50-60 грн. В этом 

случае, при сохранении на уровне существующих затрат энергокомпаний на 

приобретение новых счетчиков, можно будет сократить затраты на содержание 

цехов по ремонту, выпуск ремкомплектов и последующий ремонт однофазных 

счетчиков. Учитывая всю сложность поставленной задачи, а также ее важность 

для всей Украины, без серьезной поддержки на государственном уровне ее не 

решить. 

Балансовая принадлежность приборов учета и особенности их 

эксплуатации. В соответствии с п.8 ППЭЭн энергоснабжающая организация 

приобретает и устанавливает расчетные счетчики при разделении учета или 

новым потребителям, а стоимость этих приборов учета оплачивается 

указанными потребителями. При этом не указывается, что счетчик должен 

остаться в собственности поставщика. Имеем противоречие – с точки зрения 

бухгалтерского и налогового законодательства такая операция означает 

переход права собственности на счетчик к потребителю. 
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И потребитель освобождая помещение, ссылаясь на квитанцию об оплате 

стоимости счетчика вполне законно забирает с собой и «свой» счетчик. Кроме 

того, наличие в Госреестре более дешевых счетчиков всегда будет вызывать у 

потребителя протест против оплаты за более дорогой счетчик, согласованный 

энергопоставщиком. 

При плановой замене счетчиков у населения или у юридических лиц, 

являющихся собственниками приборов учета, с точки зрения  бухгалтерского и 

налогового законодательства (так как счетчики имеют индивидуальные 

заводские номера, различную цену и прочее) необходимо производить 

взаимную прием-передачу счетчиков с баланса на баланс. Для выполнения этой 

процедуры, с оформлением необходимых бухгалтерских документов, 

требуются значительные дополнительные трудозатраты и дополнительных 

финансовые средства для оплаты налогов. Не самым лучшим решениями этой 

проблемы (со своими недостатками) являются следующие: 

 установка поставщиком своего подменного счетчика и повторная 

установка счетчика потребителя после его ремонта и поверки (в этом случае 

увеличиваются трудозатраты на повторную замену); 

 установка при замене нового (отремонтированного) счетчика 

потребителя (отсутствуют законодательно закрепленные права и обязанности, 

соответственно поставщика и потребителя, требовать и иметь собственный 

обменный фонд, кроме того, существует опасность предоставления 

потребителем «заряженного» счетчика что не всегда возможно выявить без 

специальных средств и приборов, и без нарушения пломбы госповерки); 

 безучетное (по «среднему») потребление электроэнергии на период 

ремонта поставщиком счетчика потребителя (увеличиваются трудозатраты на 

повторный выезд для установки отремонтированного счетчика, кроме того, 

безучетное потребление всегда будет «вынуждать» потребителя фактически 

потребить больше «среднего»). 

Вышеперечисленные недостатки каждого из трех вариантов не могут 

скрасить и те средства, которые можно в этом случае получить от потребителя- 

юридического лица за оказание ему платных услуг по обслуживанию приборов 

учета, владельцем которых он является. 
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Для упрощения процедуры замены счетчиков и снижения затрат 

поставщика электроэнергии, и с учетом того, что поставщику в большинстве 

случаев выгодно установить собственный новый или отремонтированный 

своими силами, более качественный и защищенный от хищений 

электроэнергии счетчик, все расчетные счетчики должны быть на его балансе, с 

включением затрат на их обслуживание и эксплуатацию в тариф. Требования 

п.8 ППЭЭн, переработанные с точки зрения устранения указанного выше 

противоречия, необходимо распространить на всех потребителей и включить в 

проект изменения к существующей редакции Правил пользования 

электрической энергией. 

 

3.14 Стан улаштування обліку електричної енергії 

на роздрібному ринку електричної енергії України 

 

Першочерговою вимогою щодо впровадження локального устаткування 

збору та обробки даних (далі – ЛУЗОД) та автоматизованих систем 

комерційного обліку електричної енергії (далі – АСКОЕ) є вимога 

Антимонопольного комітету України щодо створення рівних умов для 

споживачів, незалежних постачальників, а також постачальників електричної 

енергії за регульованим тарифом. Крім того, має бути забезпечене виконання 

заходів щодо переходу до нової моделі ринку двосторонніх договорів та 

балансуючого ринку в частині організації комерційного обліку електроенергії. 

Основна увага НКРЕ щодо організації та розвитку комерційного обліку 

електричної енергії на ринку електричної енергії України приділялась проектам 

упровадження автоматизованих систем обліку електричної енергії та систем 

зв’язку й телекомунікацій, а також аналізу виконання завдань відповідних 

розділів інвестиційних програм ліцензіатів. 

З метою нормативного врегулювання проблем, пов’язаних з 

використанням сучасних автоматизованих систем комерційного обліку 

ліцензіатами, Комісією було затверджені постанови про внесення змін до Умов 

та Правил здійснення ліцензованої діяльності з виробництва, передачі й 

постачання електричної енергії (постанови НКРЕ від 15.07.2010 р. № 815 – 

820). Основною вимогою цих постанов є запровадження обов’язкового 

проведення з 01.01.2011 р. розрахунків на ОРЕ на основі даних, отриманих від 

автоматизованих систем комерційного обліку, а також покладення виконання 

функцій Головного оператора ОРЕ на ДП «Енергоринок». 
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Взаємовідносини, які виникають в процесі продажу і купівлі електричної 

енергії між виробниками або постачальниками електричної енергії та 

споживачами (на роздрібному ринку електричної енергії), регулюються 

Правилами користування електричною енергією (далі – Правила), 

затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.96 р. № 28 (із змінами). 

Згідно з п. 1.1 Правил (абзац другий) дія цих Правил поширюється на всіх 

юридичних осіб та фізичних осіб (крім населення). 

Відповідно до положень п. 1.2 Правил АСКОЕ – це сукупність 

об’єднаних в єдину функціональну метрологічно-атестовану систему 

локального устаткування збору і обробки даних засобів (засобу) обліку, каналів 

передачі інформації та пристроїв приймання, обробки, відображення та 

реєстрації інформації; локальне устаткування збору та обробки даних. ЛУЗОД – 

це улаштована з метою розрахунків за спожиту електричну енергію сукупність 

засобів (або одного засобу) обліку, які забезпечують вимірювання, збір, 

накопичення і оброблення результатів вимірювань за відповідними періодами 

часу (формування первинної вимірювальної інформації) про обсяги і параметри 

потоків електричної енергії та значення споживаної потужності на окремій 

площадці вимірювання та мають інтерфейс дистанційного зчитування даних 

для роботи в складі автоматизованої системи комерційного обліку електричної 

енергії. 

Для довідки: канал електрозв’язку – це сукупність технічних засобів, 

призначених для перенесення електричних сигналів між двома пунктами 

телекомунікаційної мережі. Він характеризується смугою частот та/або 

швидкістю передачі (положення ст. 1 Закону України «Про телекомунікації»). 

Функціональну схему організації автоматизованої системи комерційного 

обліку електричної енергії (АСКОЕ) і поділ складових АСКОЕ за 

функціональністю та ознакою права власності наведено на рис. 3.16. Як видно з 

рис. 3.16, АСКОЕ являє собою функціонально завершену систему, до складу 

якої входять вимірювальна частина (лічильник), інтерфейс передачі даних (усе 

зазначене разом – ЛУЗОД), канал (канали) передачі даних, а також пристрій 

(сервер) збору та обробки даних. При цьому слід звернути увагу, що Правилами 

споживач зобов’язується забезпечити улаштування ЛУЗОД на об’єктах, 

характеристики яких підпадають під п. 3.35 Правил. Усі інші заходи щодо 

забезпечення функціонування АСКОЕ (організацію каналів передачі даних, 

збору та обробки інформації) покладаються на електропередавальну 

організацію. 
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Крім того, Правилами споживачу надано право організовувати власну 

АСКОЕ. У разі реалізації цього права споживачем та відповідного звернення до 

електропередавальної організації, у рекомендаціях щодо вибору розрахункових 

засобів обліку електричної енергії та обладнання, яким має забезпечуватися 

передача інформації щодо обліку електричної енергії, електропередавальна 

організація повинна враховувати можливість об’єднання локального 

устаткування збору і обробки даних в автоматизовану систему комерційного 

обліку електричної енергії. 

Згідно з положеннями п. 3.35 Правил, об’єкт (крім багатоквартирних 

житлових будинків та населених пунктів) з приєднаною потужністю 

електроустановок 150 кВт і більше та середньомісячним обсягом споживання за 

попередні 12 розрахункових періодів для діючих електроустановок або 

заявленим обсягом споживання електричної енергії для нових 

електроустановок 50 тис. кВт·год і більше має бути забезпечений локальним 

устаткуванням збору та обробки даних у межах періоду, визначеного для 

встановлення зазначених засобів обліку відповідно до договору. 

Період для встановлення локального устаткування збору та обробки 

даних, автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії 

споживача для організації обліку діючих електроустановок визначається 

окремим договором між електропередавальною організацією та споживачем. 

Електропередавальна організація приймає до розрахунків за електричну 

енергію схему розрахункового обліку електричної енергії після встановлення 

локального устаткування збору та обробки даних або автоматизованої системи 

комерційного обліку електричної енергії споживача. 

Таким чином, у разі виникнення відповідно до законодавства України між 

суб’єктами господарювання взаємовідносин щодо забезпечення об’єктів 

(площадок вимірювання) локальним устаткуванням збору та обробки даних, 

зазначені взаємовідносини мають бути врегульовані укладенням відповідного 

договору (між електропередавальною організацією та споживачем). 

Одночасно слід зазначити, що згідно з підпунктом сьомим п. 7.5 Правил 

постачальник електричної енергії зобов’язаний, попередивши споживача не 

пізніше, ніж за три робочих дні, припинити повністю або частково постачання 

йому електричної енергії, у тому числі на виконання припису представника 

відповідного органу виконавчої влади, у разі закінчення терміну дії, розірвання 

або неукладення між суб’єктами господарювання договорів, наявність яких 

передбачена цими Правилами. 
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Враховуючи вищенаведене, НКРЕ звертає увагу, що за умови укладення 

відповідного договору щодо встановлення засобів диференційного 

(погодинного) обліку електричної енергії та/або локального устаткування збору 

та обробки даних для організації обліку діючих електроустановок, вимоги п. 

3.35 Правил вважаються виконаними. При цьому, у разі відмови споживача від 

укладення зазначеного договору, постачання електричної енергії останньому 

має бути повністю або частково припинено. 

Положеннями п. 3 постанови НКРЕ від 17.10.2005 р. № 910 «Про 

внесення змін до Правил користування електричною енергією», зареєстрованої 

в Міністерстві юстиції України 18.11.2005 р. за № 1399/11679 (із змінами), 

встановлено, що суб’єкти господарювання, на яких поширюється дія Правил 

користування електричною енергією, зобов’язані привести комерційний облік 

на належних їм електроустановках у відповідність до вимог п. 3.35 Правил 

користування електричною енергією для: 

 площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 

550 кВт та більше – протягом п’яти років від дати набрання чинності цієї 

постанови (до 29.11.2010 р.); 

 площадок вимірювання з приєднаною потужністю електроустановок 

від 150 до 550 кВт – протягом шести років від дати набрання чинності цієї 

постанови (до 29.11.2011 р.). 

Так, за результатами моніторингу, здійсненому НКРЕ (рис. 3.17), станом 

на 01.09.2011 р. відсоткове співвідношення загальної кількості суб’єктів 

господарювання, які встановили локальне устаткування збору та обробки даних 

(ЛУЗОД), залежно від приєднаної потужності становить: 

 750 кВт та більше – 23,88 %; 

 550 – 750 кВт – 13,03 %; 

 150 – 550 кВт – 4,69 %; 

 100 – 150 кВт – 0,6 %; 

 50 – 100 кВт – 0,24 %; 

 25 – 50 кВт – 0,06 ; 

 5 – 25 кВт – 0,06 %; 

 менше 5 кВт – 0,04 %. 
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Рис. 3.17 – Результати моніторингу загальної кількості суб’єктів 

господарювання, які встановили ЛУЗОД (залежно від приєднаної потужності) 

 

Розглянувши стан встановлення локального устаткуванням збору та 

обробки даних по площадках вимірювання 750 кВт та більше, слід зазначити 

високий рівень встановлення ЛУЗОД у таких енергопостачальних компаніях: 

 ВАТ «Тернопільобленерго» – 85,96 %; 

 ПАТ «Сумиобленерго» – 73,91 %; 

 ПАТ «Вінницяобленерго» – 70,18 %; 

 ПАТ «Закарпаттяобленерго» – 66,10 %; 

 ПАТ ЕК «Чернівціобленерго» – 62,79 %; 

 ВАТ ЕК «Одесаобленерго» – 55,23 %. 

Тобто лише шість енергопостачальних компаній перейшли 

п’ятидесятивідсоткову межу забезпечення площадок вимірювання споживачів 

електричної енергії потужність 750 кВт і більше локальним устаткуванням 

збору та обробки даних (ЛУЗОД). 

У свою чергу, низький рівень (менше 10 %) забезпечення площадок 

вимірювання споживачів АСКОЕ спостерігається у таких енергопостачальних 

компаній: 

 ВАТ «Запоріжжяобленерго» – 3,22 %; 

 ПАТ ЕК «Севастопольенерго» – 1,85%; 

 ПАТ «Волиньобленерго» – 8,78%. 
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Відсоткове співвідношення загальної кількості суб’єктів господарювання, 

які встановили локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на 

об’єктах з приєднаною потужністю 550 – 750 кВт, становить – 13,03 %; а з 

приєднаною потужністю 150 – 550 кВт – 4,69 %. 

Впровадження  АСКОЕ  на  об’єктах  з  приєднаною потужністю 550 – 

750 кВт у відсотковому співвідношенні (більше 50 %) забезпечено на території 

здійснення ліцензованої діяльності таких енергопостачальних компаній: 

 ПАТ «Вінницяобленерго» – 62,07 %; 

 ПАТ ЕК «Житомиробленерго» – 68,42 %; 

 ВАТ «Тернопільобленерго» – 78, 95 %; 

 ДП «Донецька Залізниця» – 50 %. 

В свою чергу, найбільш незадовільний стан впровадження АСКОЕ на 

об’єктах з приєднаною потужністю 550 – 750 кВт спостерігається у таких 

енергопостачальних компаній: 

 ПАТ «Волиньобленерго» – 1,56 %; 

 ВАТ «Запоріжжяобленерго» – 1,28 %; 

 ПАТ «Київенерго» – 4,02 %. 

Слід зазначити, що лише в однієї енергопостачальної компанії – ПАТ 

«Вінницяобленерго» показник впровадження АСКОЕ на об’єктах з приєднаною 

потужністю 150–550 кВт перевищує 50-відсотковий показник, а саме – 55,71 %. 

Позитивна динаміка щодо впровадження АСКОЕ на об’єктах з 

приєднаною потужністю 150 – 550 кВт спостерігається у таких 

енергопостачальних компаній: 

 ПАТ «Крименерго» – 21, 76 %; 

 ПАТ «Закарпаттяобленерго» – 21, 43 %; 

 ВАТ «Тернопільобленерго» – 33,33 %; 

 ПАТ «Черкасиобленерго» – 30, 3%. 

Аналізуючи стан забезпечення площадок вимірювання споживачів 

електричної енергії потужністю 100 – 150 кВт локальним устаткуванням збору 

та обробки даних (ЛУЗОД), можна зазначити, що лише одна енергопостачальна 

компанія – ПАТ «Крименерго» виконала вимоги щодо встановлення на 100 %. 
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Крім цього, слід зазначити позитивну динаміку впровадження ЛУЗОД в 

ДП «Регіональні електричні мережі» – 27, 59 %; ДП «Донецька залізниця» – 4 

%; ДП «Придніпровська залізниця» – 5 %. 

При цьому майже у всіх енергопостачальних компаній цей показник 

становить менше 1 %. 

Що стосується площадок вимірювання 25 – 50 кВт, то показник 

впровадження ЛУЗОД (АСКОЕ) дорівнює нулю в усіх енергопостачальних 

компаніях, крім ДП «Донецька залізниця» – 1,27 %; ВАТ 

«Запоріжжяобленерго» – 0,34 %; ВАТ «Одесаобленерго» – 0,13 %; АК 

«Харківобленерго» – 0,19 %. 

Аналогічна ситуація з впровадженням локального устаткування збору та 

обробки даних на площадках вимірювання 5 – 25 кВт та менше 5 кВт. 

Необхідно відмітити ПАТ «Крименерго» з показником впровадження – 4,99 % 

та 18,87 % відповідно. 

Звичайно, співвідношення показників впровадження ЛУЗОД (АСКОЕ) 

залежить від загальної кількість площадок вимірювання на території здійснення 

ліцензованої діяльності відповідною енергопостачальною компанією. 

У свою чергу, одним із основних факторів вкрай низького рівня 

впровадження локального устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на 

об’єктах споживачів є складне фінансове становище відповідних суб’єктів 

господарювання та/або звичайне небажання суб’єктів господарювання вкладати 

кошти в заходи щодо енергозбереження та енергоефективності власних 

об’єктів. 

Таким чином, спостерігається низький рівень впровадження локального 

устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) на об’єктах споживачів, що, в 

свою чергу, є порушенням вимог Правил та унеможливлює проведення 

розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим тарифом на 

ОРЕ на основі даних, отриманих від автоматизованих систем комерційного 

обліку та в подальшому – на ринку двосторонніх договорів. 
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3.15 Аналіз світового та вітчизняного законодавства 

у сфері енергоефективності 

 

Вступ 

Відповідно до багаторічного прогнозу Міжнародного енергетичного 

агентства (МЕА) та низки інших міжнародних організацій у період до 2035 р. 

продовжиться зростання обсягів світового енергоспоживання, хоча і більш 

повільними темпами, ніж у попередні 25 років ( щорічно  на 1,3 % порівняно  з 

2 % впродовж 1985 – 2010 рр.). Зміниться і співвідношення енергоспоживання 

економічно розвинених країн і країн, що розвиваються. Їх частка у світовому 

енергоспоживанні зросте з 56 % (2010 р.) до 67 % (до 2035 р.). Рівень 

енергоспоживання в розвинених країнах стабілізується, і до 2035 р. 

прогнозується його підвищення порівняно з 2010 р. на 4,9 %. 

Нерівномірність регіонального енергоспоживання посилюється за 

рахунок підвищених темпів зростаючого споживання в країнах Азії (2,4 % 

порівняно із загальносвітовими темпами зростання в 1,4 %). Основні сектори 

зростання  (щорічно, в середньому) – електроенергетика  (2,0 %),  транспорт 

(1,8 %) і промисловість (1,3 %). 

Прогнозується зміна паливної корзини з її поступовою диверсифікацією. 

До середини минулого століття в енергетичних балансах домінувало вугілля. 

Згодом із розширенням використання двигунів внутрішнього згоряння 

пришвидшились темпи зростання споживання нафти з одночасним зростанням 

темпів використання електроенергії в кінцевому споживанні. До 2035 р. 

очікується поступове вирівнювання частки викопних та інших видів палива 

(нафта – 27 %, газ – 27 %, вугілля – 24 %, інші – 22 %). 

Діаграму зростання споживання первинної енергії у світі (по видах 

палива) за період з 2005 – 2035 рр. наведено на рис. 3.18. 

Прогнозується високий темп розвитку поновлювальних джерел енергії – 

ПДЕ (понад 2,2 %), за рахунок як здешевлення технологій, так і більш активної 

державної підтримки. 

За прогнозною оцінкою до 2035 р. частка викопних видів палива 

знизиться з 81 % (в 2010 р.) до 78 %. При цьому частка нафти і вугілля 

поступово буде знижуватися, а частка газу стане найбільш швидкозростаючим 

викопним видом палива. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

244 

 

 

Рис. 3.18 – Діаграма зростання споживання первинної енергії у світі 

(по видах палива) за період з 2005 – 2035 рр. 

 

Електроенергетика – найбільш швидкозростаючий сектор споживання 

енергоресурсів (56 % приросту до 2035 р.). У розвинених країнах майже весь 

приріст припадає на генерацію та споживання електро- та теплоенергії. У 

країнах, що розвиваються, основний приріст попиту – в електроенергетиці і 

промисловості. У транспортному секторі, крім нафти, нарощується 

використання інших видів палива, проте їх частка до кінця прогнозованого 

періоду не перевищить 12,5 %. 

Починаючи з 2010 р. по 2035 р. споживання первинної енергії у світі 

зросте на 41 %, при цьому Китай та Індія забезпечать майже половину 

зазначеного приросту (рис. 3.19), а всі країни Азії, що розвиваються, матимуть 

до 65 % приросту споживання первинної енергії. 

 

 

 

Рис. 3.19 – Порівняльна діаграма зростання споживання первинної енергії 

за період з 2000 – 2035 рр. 
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У структурі споживання електроенергії і тепла у світі очікуються більш 

високі темпи зростання енергоспоживання населенням (рис. 3.20). 

 

 

Рис. 3.20 – Темпи зростання енергоспоживання за період з 2005 – 2035 рр. 

 

У листопаді 2012 р. МЕА оприлюднено щорічний огляд світового 

енергетичного ринку «World Energy Outlook 2012» з оновленням аналізу 

поточного стану світового енергоринку та уточненням прогнозу його розвитку 

до 2035 р. Дослідження показали, що впродовж наступних двадцяти років 

вуглеводні в будь-якій формі залишатимуться ключовим енергоресурсом. При 

цьому МЕА уточнило три сценарії розвитку світового енергоринку, а саме – 

зміни ціни та попиту на нафту (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21 – Три прогнозні сценарії зміни ціни та попиту на нафту 
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Так,  за  сценарієм  «Нової енергетичної політики» (блакитна крива на 

рис. 3.21) до 2035 р. передбачається зростання світового попиту на 

енергоресурси на 30 % – до 17,5 млрд т нафтового еквіваленту (т н.е.) на рік. 

При цьому в Китаї, Індії, країнах Близького Сходу показник зростання 

становитиме 60 %. Центр тяжіння попиту на енергоносії поступово 

зміщуватиметься на Схід. 

Згідно з прогнозом МЕА за сценарієм «Нової енергетичної політики» 

світова ціна на нафту продовжуватиме зростати і у 2035 р. становитиме близько 

125 дол США за барель, а за сценарієм «Поточної енергетичної політики» вона 

може зрости до 149 дол. США за барель. 

За умов прогнозованого подальшого зростання енергоспоживання 

прогнозується розширення використання більш чистих видів палива, 

впровадження технологій з уловлюванням та нейтралізацією парникових газів. 

Разом з тим із прогнозованим загальносвітовим зростанням споживання 

енергетичних ресурсів очікується подальше накопичення викидів СО2. Деяким 

розвиненим країнам вдається стабілізувати і навіть знизити викиди парникових 

газів, проте це не може змінити ситуацію в глобальному масштабі (рис. 3.22). 

 

Рис. 3.22 – Прогноз зростання впровадження технологій 

з уловлюванням та нейтралізацією парникових газів 
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Упродовж останніх років світова енергетика не вийшла на траєкторію 

сталого розвитку. Світові обсяги викидів СО2 збільшилися, досягнувши 

рекордного максимуму – 31,2 Гт на рік. Через кризові явища окремі держави з 

потужною економікою не мають наміру подовжувати виконання вимог 

Кіотського протоколу, з огляду на те що промисловість зазнає значних збитків. 

Оскільки США і Китай не дотримуються умов Кіотського протоколу, 

підготовка нового договору очікується не раніше 2015 р. з набранням його 

чинності у 2020 р. У другому періоді Кіотської угоди (2013 – 2020 рр.) офіційно 

відмовилися брати участь США, Канада, Японія, Росія і Нова Зеландія. Ці 

країни не підтвердили виконання раніше прийнятих зобов’язань в рамках 

зазначеної угоди. 

 

Про пріоритетність напрямів енергоефективності 

Проблема підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів 

ніколи не мала такої великої підтримки на міжнародному рівні, як сьогодні. 

«Велика вісімка», Європейський Союз, Міжнародне енергетичне агентство, 

органи Організації Об’єднаних Націй та Міжнародні фінансові організації 

(МФО) надають енергоефективності пріоритетного значення. 

Для розв’язання питань підвищення енергоефективності на рівні 

міжнародних енергетичних і фінансових організацій задіяно комплекс 

практичних інструментів і механізмів – від економічного стимулювання заходів 

із впровадження сучасних енергозберігаючих технологій до вдосконалення 

процесів ціно- і тарифоутворення на первинні енергетичні ресурси через 

відповідне регулювання обсягів їх виробництва та споживання, а також 

активізації процесів створення і нарощування стратегічних резервів як одного з 

ефективних засобів підвищення енергетичної безпеки країн. 

Важливим роком для розвитку технологій з енергоефективності стало 

прийняття на конференції «Навколишнє середовище для Європи» (1998 р.) 

Декларації про політику у сфері енергоефективності та Основні напрями 

енергозбереження в Європі. 

У цей же період вступив у дію Протокол до Енергетичної Хартії з питань 

енергоефективності і вирішення відповідних екологічних аспектів. Це стало 

важливим сигналом для урядів країн щодо формування заходів з питань 

енергоефективності, як основного напряму енергетичної стратегії. 
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Серйозні ініціативи у сфері підвищення енергоефективності 

запроваджено МЕА, Європейською економічною комісією, Секретаріатом 

Енергетичної Хартії та рядом інших міжнародних енергетичних і фінансових 

організацій.  

МЕА вперше було опубліковано ґрунтовну доповідь з питань 

енергоефективності та стану навколишнього середовища з аналізом 

економічних і політичних дій щодо покращення стану у сфері ефективного 

використання енергетичних ресурсів з одночасним вирішенням екологічних 

проблем. 

Надзвичайним внеском у розвиток енергоефективності у світі стала 

трирічна робота МЕА щодо підтримки політичних заходів і конкретних 

рекомендацій з підвищення енергоефективності, прийнятих на Гленіглському 

саміті лідерів «Великої вісімки». Зазначені рекомендації стали першим 

комплексом взаємопов'язаних заходів, спрямованих на отримання відповідних 

результатів з установленням жорстких термінів їх виконання.  

Зведений комплекс рекомендацій МЕА стосується удосконалення 

законодавчої і нормативної бази з підвищення енергоефективності в семи 

пріоритетних напрямах: 

 підвищення енергоефективності на міжгалузевому рівні; 

 енергоефективні будівлі;  

 енергоефективні побутові прилади і обладнання; 

 енергоефективне освітлення; 

 енергоефективність у промисловості; 

  енергоефективність у транспортному секторі; 

 електростанції та енергопостачальні компанії – ефективність 

використання та передавання енергетичних ресурсів. 

Особливу увагу приділено рекомендаціям щодо підвищення ефективності 

роботи електрогенеруючих і енергопостачальних компаній. МЕА наполегливо 

рекомендовано урядам та національним регуляторам впроваджувати механізми, 

що підвищують зацікавленість компаній у реалізації енергозберігаючих заходів 

для кінцевих споживачів. Зокрема, визначено наступні механізми та напрями 

для більшості країн: 

 Введення законодавчих норм, які розділятимуть функції виробництва 

та продажу електроенергії, що дозволить підприємствам компенсувати 

зниження доходів унаслідок впровадження енергозберігаючих технологій. 
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 Через внесення змін до Умов і Правил здійснення підприємницької 

діяльності введення для енергетичних компаній зобов'язань із 

енергоефективності, жорсткість яких має періодично підвищуватись залежно 

від поточної прибутковості послуг з енергозбереження. 

 Сприяння реалізації заходів з енергоефективності на енергетичних 

ринках на єдиних умовах. 

 Інші заходи, що спонукають енергопостачальні компанії до активної 

участі у фінансуванні та/або впровадженні енергозберігаючих технологій у 

споживачів. 

За останні роки МЕА проведено ряд важливих досліджень з питань 

енергоефективності, за результатами яких надало суттєву допомогу країнам-

членам МЕА, а також країнам, що не входять до Агентства при формуванні 

ними енергетичної політики з визначенням пріоритетності заходів і проектів з 

енергоефективності.  

 

Політика енергозбереження у країнах-членах Європейського Союзу 

За прогнозною оцінкою МЕА залежність країн ЄС від імпорту нафти у 

2030 р. може досягти 90 %, а від імпорту природного газу – перевищити 80 % 

(табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 – Залежність ЄС від імпорту органічних енергоносіїв 

Рік 
Залежність від імпорту, % 

Вугілля Нафта Природний газ У середньому 

1990 18 81 48 45 

2000 30 77 50 47 

2010 37 81 61 53 

2020 50 86 75 62 

2030 66 88 81 67 

 

При цьому лише шість держав Західної Європи (Франція, Німеччина, 

Ірландія, Іспанія, Швеція і Великобританія) спроможні задовольнити внутрішні 

потреби в електроенергії за рахунок власного виробництва. Із створенням 

єдиного ринку електроенергії країн Євросоюзу перетоки потужності стануть 

характерними для всіх країн ЄС (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 – Баланс електроенергії ЄС-27 

Показник 2000 р. 2005 р. 2008 р. 2010 р. 

Виробництво, млрд кВт∙год 2928,82 3310,4 3374,18 3345,6 

Споживання, млрд кВт∙год 2457,79 2762,95 2855,56 2836,6 

Експорт, млрд кВт∙год 234,94 313 288,5 282,7 

Імпорт, млрд кВт∙год 259,87 324,31 304,54 286,2 

Власні потреби електростанцій, % 9,1 9,2 8,9  

Втрати в електромережах , % 6,9 6,6 6  

 

Єврокомісією визначено такі ключові орієнтири для країн ЄС щодо 

імпорту енергоносіїв: 

 70 % – допустимий рівень імпорту паливно-енергетичних ресурсів у 

ЄС до 2030 р. при збереженні існуючої ситуації; 

 45 % – рівень імпорту нафти з Близького Сходу; 

 40 % – рівень імпорту газу з Росії. 

У цих умовах першочергового, стратегічного значення набуває проблема 

системного підвищення енергетичної ефективності всіх галузей економіки ЄС. 

При цьому створення та інтеграція ринків енергії сприятиме підвищенню 

використання енергетичних ресурсів та надійності енергопостачання. Зазначено 

також, що лібералізація внутрішнього ринку може підняти ефективність 

використання енергоресурсів приблизно на 20 %. Із урахуванням зазначеного 

після завершення формування єдиного відкритого енергетичного ринку 

вживатимуться відповідні заходи з активізації інвестування в капіталомісткі 

енергетичні галузі (вугілля, ядерна енергія тощо), а також у розвиток ВДЕ. 

На підвищення енергоефективності суттєво вплинули ініціативи ЄС. 

Зокрема, програми: THERMIE (сприяння чистим і енергоефективним 

технологіям у сфері поновлюваної енергії, раціонального використання енергії 

в промисловості, будівництві й транспорті, чистого й ефективнішого 

використання твердого палива і гідрокарбонатів) і SAVE (спеціальні дії 

спрямовано на обмеження викидів вуглекислого газу шляхом підвищення 

ефективності використання енергії) – це програми, що застосовують нано-

технологічні підходи до ефективного використання енергії. Завдання програми 

ALTENER – сприяє розвитку ВДЕ. 
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Важливим етапом для країн ЄС стало створення єдиної нормативно-

правової бази з розвитку енергетики та енергоефективності. Із 2006 р. в ЄС 

реалізуються нова Європейська енергетична політика (Energy Policy for Europe), 

а також Стратегічний план з енергетичних технологій (Strategic Energy 

Technology Plan). 

У цей період Єврокомісією прийнято План дій з енергозбереження, яким 

визначено жорсткі стандарти з енергоефективності для 14 груп товарів, з 

наступним його розширенням до 20 позицій. 

На антикризовому саміті Європейського Союзу (грудень 2008 р.) 

рішенням Європарламенту щодо подолання наслідків світової фінансової кризи 

підтверджено визначене Енергетичною стратегією ЄС («Зелена книга», «Біла 

книга. План дій з енергоефективності, енергетичної політики та питань зміни 

клімату») завдання щодо підвищення до 2020 р. енергоефективності 

європейської економіки на 20 %, доведення частки ПДЕ до 20 % у загальному 

обсязі енергоспоживання та скорочення викидів парникових газів (СО2) також 

на 20 % від рівня 1990 р. Запропоновано розширити сферу торгівлі квотами на 

викиди парникових газів із купівлею їх, починаючи з 2013 р., на аукціонах (за 

винятком низки країн – Польщі, Угорщини тощо, за рішенням Єврокомісії). 

Підтверджено план щодо переведення 10 % дорожнього транспорту країн ЄС 

на біологічне паливо, а також підвищення витрат на наукові дослідження у 

сфері енергетики на 50 %. При цьому кожній країні-члену ЄС встановлено 

відповідні цільові орієнтири щодо розвитку ВДЕ (Велика Британія – 15 %, 

Швеція – 49 %, Німеччина – 20 % тощо). 

Основним документом щодо реалізації Енергетичної стратегії на період 

до 2020 р. з питань енергоефективності є «План дій ЄС з підвищення 

енергоефективності, законодавства і фінансування», яким передбачено низку 

пріоритетних заходів із конкретними термінами впровадження. Зазначеним 

Планом встановлено вимоги до енергоефективності продукції, будівель і 

процесів; визначено економічні аспекти енергоефективності та механізми їх 

реалізації (запровадження енергоефективних податків і податкових механізмів), 

удосконалення систем енерговикористання та розвитку міжнародного 

співробітництва; започатковано міжнародну рамкову угоду з питань 

енергоефективності; посилено вимоги щодо рівня енергоефективності під час 

укладання міжнародних торговельних угод тощо. 
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План дій ЄС на прогнозований період передбачає розроблення єдиного 

стратегічного бачення і сприяє розвитку низьковуглецевої економічно 

ефективної енергетики, посилює безпеку енергозабезпечення, визначає шляхи 

реалізації Енергетичної стратегії і вносить значний вклад у створення 

конкурентного середовища. 

Планом дій передбачено ефективне регулювання і прозорість 

енергетичних ринків для створення до 2015 р. Єдиного енергетичного ринку 

Європи із впровадженням нових механізмів регулювання щодо підвищення 

ефективності функціонування Системних операторів у країнах ЄС, які 

відповідають за координацію роботи електромереж.  

Єврокомісія вважає, що найбільшого рівня енергозбереження можна 

досягти в таких секторах: житлові і комерційні будівлі (сфери послуг), 

потенціал енергозбереження в яких оцінюється в 27 % і 30 % відповідно; 

обробна промисловість із потенціалом у 25 % і транспортний сектор з 

потенціалом зменшення споживання енергії на 26 %. Зазначені орієнтири 

зниження споживання енергії за секторами відповідають загальним показникам 

енергозбереження, які оцінюються в 390 млн т н.е. на кожен рік (100 млрд євро) 

до 2020 р. Вони також сприятимуть щорічному скороченню викидів CO2 до 780 

млн т. 

За розрахунками експертів Єврокомісії, усі країни ЄС лише за рахунок 

впровадження сучасних енергозберігаючих освітлювальних приладів і систем 

мають можливість скорочувати викиди вуглецю на 40 млн т/рік. Відповідно до 

цього у 2007 р. європейські виробники освітлювальних приладів та обладнання 

оприлюднили матеріали щодо поступового згортання виробництва 

освітлювальних ламп побутового призначення низької ефективності, що 

дозволить значно зменшити викиди вуглецю та заощадити близько 7 млрд євро. 

У грудні 2008 р. Єврокомісія прийняла рішення про відмову від ламп 

розжарювання та заміщення їх більш економічними й екологічними до вересня 

2016 р. Заощадженню електроенергії сприятиме також упровадження в 

практику проектування освітлювальних установок згідно нових європейських 

світлотехнічних нормативів: EN 12464–1 Освітлення робочих місць у 

приміщеннях; EN 15193–1 Енергетична оцінка будівель. Енергетичні вимоги до 

освітлення – оцінка потреб електроенергії для освітлення. 
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За оцінкою спеціалістів, завдяки таким заходам споживання 

електроенергії зменшиться на 3 – 4 %. Заощадженої електроенергії внаслідок 

упровадження нових освітлювальних приладів лише в офісах і жилих 

приміщеннях буде достатньо для забезпечення освітленням такої країни, як 

Румунія. 

Серед понад 20 директив ЄС у сфері підвищення енергоефективності 

(табл. 3.8) слід зазначити такі. 

Європейська Директива 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого 

використання енергії і надання енергетичних послуг. У директиві визначено 

планові завдання з енергозбереження на національному рівні та установлено 

вимоги щодо реалізації її положень кожною країною-членом ЄС. Директивою 

встановлено, що держави-члени ЄС за рахунок виконання Плану дій з 

енергоефективності зобов’язані щорічно забезпечувати економію енергії в 

обсягах, які дадуть можливість до 2016 р. знизити середній рівень 

енергоємності ВВП в цілому по ЄС до 9%. Для цього уряди країн зобов’язані 

підготувати плани дій у сфері енергоефективності з визначенням конкретних 

цільових завдань і наступним наданням інформації в установлені періоди про 

результати їх реалізації. Незважаючи на те, що планові завдання директиви є 

індикативними, країни-члени ЄС на урядовому рівні приймають конкретні 

зобов’язання з установленням цільових показників і заходів, спрямованих на 

підвищення енергоефективності. Зокрема, у Польщі та інших країнах-членах 

ЄС більшу частину основних положень Директиви ЄС з підвищення 

енергоефективності відображено в національному законодавстві. 

Директива Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. 

2004/8/ЄС про сприяння спільному виробництву тепла й електроенергії 

(когенерації) на основі корисного теплового навантаження на 

внутрішньому енергетичному ринку. Завданням директиви є сприяння 

розвитку та експлуатації електричних когенераційних установок з метою 

економії енергії та зниження викидів парникових газів, яка втілюється за 

такими напрямами: 

 у короткостроковій перспективі виконання положень директиви 

дозволить консолідувати діючі системи когенераційних установок і 

стимулювати будівництво нових;  
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Таблиця 3.8 – Перелік основних Директив ЄС з питань енергоефективності 
Сфера дії Позначення Назва 

Ефективність 

кінцевого 

енергоспоживання 

та енергетичних 

послуг 

2006/32/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 5 квітня 2006 р. щодо 

раціонального використання енергії кінцевими споживачами та надання енергетичних 

послуг, яка скасовує Директиву Ради 93/76/ЄЕС 

Когенерація 

2004/8/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 11 лютого 2004 р. про сприяння 

спільному виробництву тепла й електроенергії (когенерації) на основі корисного 

теплового навантаження на внутрішньому енергетичному ринку та внесення змін до 

Директиви 92/42/ЄЕС 

Оподаткування 
2003/96/ЄС Директива Ради від 27 жовтня 2003 р. щодо оподаткування енергопродуктів та 

електроенергії 

Ефективність 

енергоспоживчих 

продуктів, 

змінено та 

доповнено 21.10.09 

2005/32/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2005 р. щодо засад 

встановлення вимог екологічного дизайну для товарів, які споживають енергію, яка 

змінює Директиву Ради 92/42/ЄС, Директиву Європейського Парламенту та Ради 

96/57/ЄС та Директиву Європейського Парламенту та Ради 2000/55/ЄС 

Енергетичні 

характеристики 

будівель 

2002/91/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2002 р. про 

експлуатаційні характеристики будівель у сфері енергозбереження, змінено та 

доповнено, 12.2008 

2010/31/ЄС Директива щодо енергетичних характеристик будівель, EPBD-2010 

Побутові 

електроприлади, 

маркування 

та мінімальні 

вимоги 

до 

енергоефективності 

92/75/ЄЕС Директива Ради від 22 вересня 1992 р. про позначення та зазначення у стандартній 

інформації про товар показників споживання енергії та інших ресурсів побутовими 

приладами 

92/42/ ЄЕС Директива Ради від 21 травня 1992 р. про зближення законодавств країн-членів щодо 

вимог ККД для нових водогрійних котлів, що працюють на рідкому або газовому 

паливі 

95/12/ЄС Директива Комісії від 23 травня 1995 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових пральних 

машинах 

95/13/ЄС Директива Комісії від 23 травня 1995 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових сушильних 

машинах 

2006/66/ЄС Директива Європейського парламенту та Ради від 03.07.2003, яка замінює Директиву 

96/57/ЄС «Про вимоги щодо ефективності споживання енергії побутовими 

електричними холодильниками, морозильниками та комбінованими пристроями» 

96/60/ЄС Директива Комісії від 19 вересня 1996 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових комбінованих 

посудосушильних машинах 

99/9/ЄС Директива Комісії від 26.02.1999 яка замінює Директиву Комісії 97/17/ЄС про 

застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС стосовно позначення енергоспоживчих 

характеристик на побутових посудомийних машинах 

98/11/ЄС Директива Комісії від 27 січня 1998 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових лампах 

2000/55/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 18 вересня 2000 р. про вимоги щодо 

енергетичної ефективності баластного опору приладів флуоресцентного освітлення 

2002/31/ЄС Директива Комісії від 22 березня 2002 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових кондиціонерах 

2002/40/ЄС Директива Комісії від 8 травня 2002 р. про застосування Директиви Ради 92/75/ЄЕС 

стосовно позначення енергоспоживчих характеристик на побутових електроплитах 

Стимулювання 

виробництва, 

використання 

поновлювальних 

джерел 

93/76/ЄЕС Директива Ради від 13 вересня 1993 р., прийнята з метою обмеження викидів 

вуглекислого газу через покращання ефективності енергоспоживання 

2001/77/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 27 вересня 2001 р. про 

стимулювання виробництва електроенергії поновлювальними джерелами енергії на 

внутрішньому ринку електроенергії 

2002/159/ЄС Рішення Комісії від 18 лютого 2002 р. про спільний формат надання національних 

даних про якість палива 

2003/30/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 8 травня 2003 р. щодо 

стимулювання використання біопалива та інших видів відновлюваного палива для 

потреб транспорту 

2009/28/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 23 квітня 2009 р 

стосовно сприяння використанню енергії відновлюваних джерел 

Спільні правила 

внутрішнього 

ринку ел.енергії 

96/92/ЄС Директива Європейського Парламенту та Ради від 19 грудня 1996 р. стосовно спільних 

правил для внутрішнього ринку електроенергії 
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 у середньостроковій і довгостроковій перспективі директива стане 

основою створення необхідних умов для розвитку високоефективної 

когенерації з відповідним зниженням шкідливих викидів у тому числі СО2. 

Директиви щодо маркування продукції та екодизайну. Рамкову 

Директиву 2005/32/ЄС щодо енергетичного маркування побутових приладів та 

обладнання, впровадження маркування офісного обладнання «Energy Star» 

спрямовано на зниження шкідливого впливу на навколишнє середовище 

протягом усього життєвого циклу приладів – починаючи з конструювання й 

закінчуючи утилізацією. Цей підхід отримав назву «екодизайн». Директива має 

загальний характер і діє для приладів, що споживають енергію усіх видів 

(електроенергія, тверде, рідке або газоподібне паливо). У 2008 р. 

вищезазначену директиву переглянуто з метою розширення сфери дії на всі 

види приладів, пов’язаних із споживанням енергії. У державах-членах ЄС 

прийнято відповідні національні нормативно-правові акти та стандарти щодо 

реалізації цієї директиви. Директива визначає також вимоги до так званого 

«сплячого» режиму електроприладів (режим stand by). 

Між США та ЄС у грудні 2006 р. було підписано угоду про програму 

маркування енергоекономічної офісної оргтехніки (Energy Star), що відповідає 

вимогам стандартів і технічній специфіці. Планується розширення дії 

маркування з 25 до 50 видів продукції, які становлять близько 10% від 

загального обсягу товарообігу. Передбачено створення каталогу критеріїв 

маркування відповідно до їх споживчих характеристик. 

У країнах ЄС та більшості країн ОЕСР установлено прогресивні 

стандарти, реалізуються програми маркування за класами енергоефективності 

побутових приладів (холодильники, морозильники, кондиціонери, миючі 

машини тощо). 

Маркування енергоефективності енергоспоживчих виробів і побутової 

техніки застосовується також у більш ніж 50 країнах світу, включаючи США, 

Канаду, Австралію, ряд азіатських і латиноамериканських країн. Номенклатура 

виробів, що маркуються індексами енергоефективності, крім побутової техніки, 

включає також освітлювальні прилади, насоси, котли, кондиціонери, 

теплонасосні установки, електродвигуни, автомобілі тощо. 
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У світовій практиці сформовано дві основні системи маркування 

енергоефективності. 

Першу систему прийнято в США, Канаді, Мексиці (energy guide), яка 

передбачає аналіз енергоспоживання однотипних виробів і виділення з них 25 

% із найменшим енергоспоживанням з присвоєнням їм почесної марки «energy 

guide». 

Кількісні характеристики енергоефективності визначаються, як правило, 

у відносних одиницях для кожного виду виробів і регламентуються 

державними стандартами, які вводяться на 2 – 3 роки і оновлюються по мірі 

вдосконалення енергозберігаючих технологій. 

Другу систему прийнято в країнах ЄС. Вона передбачає розподіл усіх 

виробів однотипної групи на сім класів від A до G – від самих 

енергоекономічних до найбільш енерговитратних. Характеристики 

енергоефективності регламентуються стандартами, що корегуються за 

необхідності. 

Підготовлено також Директиву 2010/30/ЄС щодо визначення обсягів 

споживання енергії та інших ресурсів енергоспоживчими продуктами за 

допомогою маркування та стандартної інформації про товар, а також норми із 

здійснення регулювання для окремих видів побутової техніки. 

Практика показала, що маркування енергоефективності стало основним і 

найбільш дієвим інструментом енергозбереження та відповідно зниження 

енергоємності валового національного продукту і екологічного оздоровлення 

навколишнього середовища. 

Завдяки впровадженню практики системного вдосконалення побутової 

техніки протягом останнього десятиліття продукцію основних фірм-виробників 

доведено до вищої категорії – класу А; товари класів E, G практично вилучено з 

продажу. В останні роки країни ЄС прийняли ряд нових директивних рішень, 

якими введено додаткові градації норм енергоспоживання. Класи 

енергоспоживання і відповідні маркування введено також для різних видів 

побутової техніки (духовки, побутові кондиціонери тощо). 

Директива ЄС щодо оподаткування енергоносіїв. Директива Ради від 27 

жовтня 2003 р. 2003/96/ЄС щодо оподаткування енергопродуктів та 

електроенергії визначає загальні умови оподаткування споживання 

енергоносіїв, у тому числі електроенергії. 
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При використанні енергоносіїв та електроенергії як автомобільного 

палива або для обігрівання сплачується відповідний податок. У разі 

використання енергоносіїв як сировини для хімічних електролітичних і 

металургійних процесів податок не стягується. Відповідно до цього директива 

встановлює мінімальні ставки оподаткування на автомобільне паливо, на 

паливо для промислового або комерційного використання, а також на паливо 

для опалення та на електроенергію. Рівень оподаткування, що застосовується 

країнами-членами ЄС, не може бути нижчим від мінімальних ставок, 

установлених Директивою. 

Директива ЄС щодо заохочення використання відновлюваних джерел 

енергії. У грудні 2008 р. Європейським парламентом ратифіковано Директиву 

2009/28/ЄC щодо використання відновлюваних джерел енергії (Directive on the 

Use of Renewable Energy Source – DURES) як важливої складової енергетичної 

політики і основних завдань із реалізації Плану дій з підвищення 

енергоефективності та запобігання кліматичним змінам. 

Директива DURES визначає загальні вимоги до впровадження 

використання енергії з поновлюваних джерел і порядок обміну статистичними 

даними між країнами ЄС для реалізації спільних проектів як між країнами-

членами ЄС, так і країнами третього світу; формулює адміністративні процеси 

керування, інформування й навчання, а також визначає можливість передавання 

електричними мережами енергії з ВДЕ. Директива встановлює конкретні 

національні частки енергії, отримуваної з поновлюваних джерел у загальному 

обсязі енергоспоживання, у тому числі для комунальної сфери, будівель і 

транспорту кожної країни-члена ЄС. Для цього країнам рекомендовано 

стимулювати істотне збільшення використання в зазначених секторах 

технологій, що перетворюють енергію сонячної радіації, вітру, геотермальну, 

біомаси та інші поновлювані джерела.  

Крім установлення обов’язкових завдань на частку валового кінцевого 

споживання енергії з поновлюваних джерел, визначено необхідність інтеграції 

ВДЕ в сектори транспорту, будівництва і міського розвитку. Директива також 

установлює, що країни-члени співтовариства повинні забезпечити доведення до 

2020 р. частки споживання енергії з поновлюваних джерел на всіх видах 

транспорту до 10 % від рівня кінцевого споживання. 
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Директива вимагає встановлення ціни на енергію, що відповідає витратам 

виробництва і обсягам споживання енергії з урахуванням екологічних та 

соціальних витрат. 

Директивою визначено також необхідність розвитку інфраструктури 

систем передавання та розподілу електроенергії, гідроакумулюючих 

електростанцій і систем електропостачання. Країнам-членам запропоновано 

вжити належних заходів для прискорення нормативно-правового забезпечення 

вільного доступу до електричних мереж, що сприятиме притоку інвестицій у 

поновлювані джерела енергії. 

Директиви ЄС щодо енергоефективності будівель. Європейським 

парламентом і Радою Євросоюзу прийнято Директиву 2002/91/ЄС EPBD 

«Енергетичні характеристики будівель» (Directiv on the Energy Performance of 

Building), положення якої знайшли відображення в національному 

законодавстві країн-членів ЄС. На виконання директиви у 2008 р. у країнах-

членах ЄС завершено роботу з перегляду пакету стандартів щодо енергетичних 

характеристик будівель. 

Ключовими пунктами директиви є: загальна методологія розрахунку 

комплексних енергетичних характеристик будівель; мінімальні стандарти з 

енергоефективності нових та існуючих будівель, які підлягають капітальному 

ремонту; системи енергетичної сертифікації нових та існуючих будівель з 

періодичністю до п’яти років; регулярна перевірка котелень і централізованих 

систем опалення та кондиціонування повітря в будівлях з оцінкою ефективності 

опалювальних установок що експлуатуються понад 15 років. 

Директива EPBD визначає підхід до будівель як до єдиної енергетичної 

системи. Залишаються обов’язковими для країн-членів ЄС запровадження 

нормування енергетичних характеристик будівель відповідно до прийнятої 

методології з установленням відповідних національних вимог до енергетичних 

характеристик нових та існуючих будівель. 

Незважаючи на те що на житлові і громадські будівлі приходяться понад 

40 % кінцевого енергоспоживання та значні обсяги викидів парникових газів, 

зазначений сектор має ще значний невикористаний потенціал економічно 

рентабельного енергоспоживання для виходу до 2020 р. на встановлений 

Планом дій ЄС рівень підвищення енергоефективності на 20 %. 
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До кінця 2020 р. всі споруджувані будівлі ЄС мають відповідати 

показникам будівель із мінімальним або нульовим споживанням енергії та 

більш розширеним використанням ВДЕ. 

Енергозбереженню сприяє також система регулювання споживання 

енергії, яка включає державну і муніципальну систему планування і 

регулювання діяльності опалювальної, газової та електроенергетичної систем. 

У 2010 р. було прийнято нову уточнену редакцію Директиви 2010/31/ЄС 

щодо енергетичних характеристик будівель, EPBD-2010 (Energy Performance of 

Building Directive), яка підтримується більш ніж 40 стандартами EN, 

затвердженими Європейським комітетом із стандартизації (Comite Europe de 

Normalisation). 

Прогноз економії енергії на 2020 р. відповідно до Директиви EPBD 

наведено в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 – Прогноз економії енергії на 2020 р. відповідно до Директиви EPBD 

 

Група устаткування 
Економія енергії 

Зниження 

викидів СО2 
млрд євро за рік млн т н.е. за рік млн т за рік 

Побутова електротехніка (втрати в 

режимі очікування чи у вимкненому 

режимі без відключення від мережі) 

4 2,6 13 

Побутові водонагрівачі 15 28 60 

Котли 30 47 120 

Освітлення 14  39 

Інше 17 10 50 

Всього 80 95,6 282 

 

Директива EPBD-2010 розглядає будівлю як функціонально зв'язаний, 

єдиний енергетичний комплекс. Стандарти, що характеризують розрахунок 

загального споживання енергії в будівлі та встановлюють методи розрахунку 

енергоспоживання в окремих інженерних системах і будівлях в цілому: EN 

15603, EN 15615, EN 15217, EN 15459. Теплопостачання будівель від різних 

джерел енергії регулюється окремою серією стандартів EN 15316. Регламент 

вибору вихідних даних для енергетичних розрахунків установлює стандарт EN 

ISO 13790. До цього ж розділу також відносяться стандарти, що визначають 

методи розрахунку систем охолодження (EN 15243), вентиляції (EN 15241), 

освітлення (EN 15193) і автоматизованих систем управління інженерним 

забезпеченням будівель (EN 152332). Ці стандарти орієнтовано на можливість 

впровадження в будівлях поновлюваної та нетрадиційної енергетики. 
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Стандарти, що визначають навантаження на опалення та охолодження 

будівлі – EN ISO 13790. Ці стандарти встановлюють правила розрахунку 

теплоенергетичного балансу (годину, тиждень, місяць, рік) будівлі на основі: 

 трансмісійних тепловтрат через огороджувальні конструкції будівель; 

 інфільтрації подання в будівлю зовнішнього повітря; 

 внутрішніх тепловиділень від людей, оргтехніки, освітлення, 

технологічного обладнання; 

 інсоляції через світлопрозорі огородження. 

«Підтримуючі» стандарти, що визначають правила вибору умов 

функціонування будівель: 

 теплофізичні характеристики огороджувальних конструкцій будівель 

(EN ISO 6946, EN ISO 13370, EN ISO 10077-1, EN 13947, EN ISO 14683); 

 вентиляція, інфільтрація, повітрообмін (EN 15242); 

 інсоляція, ефективність сонцезахисних пристроїв (EN 12216, EN 

13659); 

 внутрішній мікроклімат і будівельна кліматологія (EN 15251, EN ISO 

15927); 

 термінологічні стандарти (EN ISO 7345; EN ISO 9288, EN ISO 9251, 

EN 12792). 

Застосування стандарту EN 15232 дає змогу оцінити стан 

енергоефективності будівель, розподіливши їх за категоріями А, В, С і D. Не 

дозволяється споруджувати будівлі категорії D, а існуючі, зазначеного класу,  

підлягають модернізації. 

При здійснені власником моніторингу стану будівлі та ефективного її 

енергоспоживання, може бути досягнуто вищого рівня економії, що дає змогу 

отримати сертифікат рівня «Зеленої будівлі». 

В ЄС встановлюються більш жорсткі норми і вимоги у стандартах щодо  

енергоефективності під час будівництва нових і реконструкції діючих будівель 

(Німеччина, Франція, Італія, Великобританія, Данія, Швеція тощо) і, перш за 

все, щодо поступового переходу до спорудження будівель із пасивним чи 

нульовим енергоспоживанням. У таких країнах, як Великобританія і Данія, 

передбачається до 2020 р. перейти повністю на спорудження таких будівель. 
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Міжнародний протокол вимірів і верифікації ефекту від 

енергозбереження 

Міжнародний протокол із вимірів і верифікації ефекту енергозбереження 

– IPMVP (International Performance Measurement and Verification Protocol) є 

одним із методичних документів для оцінювального розрахунку 

енергоресурсів, заощаджених внаслідок впровадження енергозберігаючих 

заходів. Цей протокол – плід спільної роботи професіоналів, яких поєднує 

Efficiency Valuation Organization (EVO) – некомерційне об’єднання, головною 

метою якого є розроблення й підтримування впровадження стандартів у цій 

сфері. Для визначення загальних правил гри на ринку енергоефективності у 

світових масштабах EVO акумулює й популяризує перевірені практичні 

рекомендації. 

Під час розроблення енергосервісною компанією проекту для замовника 

важливо заздалегідь передбачити заходи, які допоможуть виміряти й 

верифікувати (підтвердити) одержувану економію енергії, в тому числі і за 

рахунок встановлювання додаткового устаткування. 

Методи вимірів і верифікації, застосовувані в рамках протоколу IPMVP, 

дозволяють фахівцям-практикам розробляти план вимірів і верифікації (M&V) 

ефекту енергозбереження як для проектів, що реалізуються в бюджетній сфері, 

так і для проектів на промислових підприємствах. 

Формування чіткої і ясної термінології, послідовність у розрахунках 

застосовуваних методів є основними принципами протоколу IPMVP. Проекти з 

енергозбереження можуть відрізнятися в деталях, але методи вимірів і 

верифікації, описані в протоколі IPMVP, успішно застосовуються в десятках 

країн світу під час реалізації великої кількості різних за масштабами проектів і 

програм із підвищення енергоефективності. 

Протокол являє собою книгу, що починається із посібника користувача, 

де наведено визначення термінів, подано різні способи застосування документа. 

У Протоколі перераховуються вісім способів виміру й верифікації 

(M&V), основні принципи якісних змін і верифікації, зазначено сферу 

застосування протоколу. Наведено основні методики вимірів і розрахунку 

кількісних поправок  до вимірюваних величин, обсяги споживання 

енергетичних ресурсів або води. 
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Для виконання вимірів і верифікації, в першу чергу, розробляється план, 

що містить певні розділи. Протоколом визначаються рекомендації з 

формування плану, в якому відображається економічно доцільна для замовника 

вартість заходів щодо вимірів і верифікації, а також наведено перелік основної 

інформації для звіту про енергозбереження. 

Для користування методиками, викладеними у протоколі, необхідно 

володіти основними термінами й визначеннями. У зв’язку з цим автори 

російськомовної версії IPMVP підготували спеціальні методичні матеріали, в 

яких наведено: 

 термінологію вимірів і верифікації; 

 процес планування й впровадження заходів щодо вимірів і 

верифікації; 

 визначення інтервалів і тривалості періоду проведення вимірів; 

 формування базової лінії та визначення коригувальних факторів і 

порівняльних умов; 

 опції для проведення вимірів і верифікації, принципи вибору 

найприйнятної опції. 

Вимір і верифікація ефекту від впровадження енергозберігаючих заходів 

– це нова для країн СНД сфера, і сьогодні раціонально не «винаходити колесо», 

а користуватися упровадженою у світовій практиці методологією IPMVP. 

Поширення положень протоколу IPMVP, що зазначає умови визначення 

можливої економії, відкриває широке поле для впровадження енергосервісних 

контрактів, а для фінансових інститутів – це новий ринок із фінансування таких 

проектів. 

 

Досвід країн-членів ЄС щодо реалізації Плану дій ЄС з 

енергоефективності 

Раціональне та екологічно відповідальне використання енергетичних 

ресурсів є одним із головних пріоритетів енергетичної політики країн – членів 

ЄС. 

В європейських країнах питання охорони навколишнього середовища є 

невід’ємною складовою енергетичної політики. Крім норм і стандартів до 

енергетичних  і  екологічних   характеристик   будівель,   споруд,   побутових  
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енергоспоживаючих пристроїв та інженерного обладнання, визначаються також 

вимоги до учасників ринку та споживачів енергетичних ресурсів щодо 

підвищення їх енергетичної та екологічної ефективності відповідно до 

основних положень європейських директив. 

Для різних країн ЄС встановлюються національні плани реалізації 

директив, які є обов’язковими для виконання. Директиви визначають завдання з 

енергоефективності в енергетичному секторі в частині кінцевого споживання 

енергії та енергетичних послуг, упровадження законів з енергоефективності 

будівель і маркування продуктів, пов’язаних з енергетикою, в тому числі 

енергетичне маркування побутових приладів. 

Німеччина, поряд із розвиненими європейськими державами, є основним 

споживачем енергоресурсів на континенті. Відсутність великих запасів 

органічного палива на території країни зумовлює необхідність імпорту, частка 

якого становить понад 60 % потреб країни в первинних енергоресурсах. 

У структурі  паливного  балансу  на  2011 р.  частка вугілля становить 

25,3 %, ядерної енергії – 8 %, природного газу – 21,3 %, нафти – 36,4 % та ВДЕ 

– 9 %. 

Структура енергоспоживання у Німеччині: 

 30 % – домашнє господарство; 

 28 % – транспорт; 

 26 % – промисловість; 

 16% – ремесла, торгівля і сільське господарство. 

Структура енергоспоживання в домашніх господарствах: 

 75 % – обігрів та охолодження; 

 13 % – електропобутові прилади і освітлення; 

 12 % – підігрівання води. 

Враховуючи зазначене, німецький Бундестаг дійшов висновку щодо 

необхідності двократного підвищення рівня енергоефективності за період 1990 

– 2020 рр. 

Недостатність власних ресурсів вуглеводного палива сприяла розвитку 

ВДЕ, що забезпечило країні лідерство в отриманні біодизельного палива, а 

також дало змогу стати провідним світовим виробником вітроустановок. 

Із загального обсягу споживання біодизельного палива, отриманого в 

країнах ЄС (9 тис. т на день), половина виробляється в Німеччині. 
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За даними Асоціації промисловості, виробництво цього палива в країні 

буде щорічно зростати на 20 – 30 %, а стимулювання здійснюватиметься за 

рахунок податкових пільг, що дасть змогу до 2012 р. зрівняти ціни на штучне і 

звичайне дизельне паливо. 

Початок енергозбереженню в Німеччині поклав «Закон про пріоритет 

відновлюваної енергії», прийнятий у 1991 р. Проблемою підвищення 

енергоефективності в країні опікується Міністерство навколишнього 

середовища і частково – Міністерство економіки, Федеральне міністерство 

транспорту, будівництва і міського розвитку. Кожне із міністерств має свої 

завдання і відповідні повноваження. 

У Німеччині розвиток енергозберігаючих технологій є одним із основних 

завдань Федерального уряду у сфері економіки, завдяки яким енергоємність 

ВВП на початок 2010 р. доведено до 0,12 т н.е. на 1 тис. дол. США з 

урахуванням ПКС (Франція – 0,14; Фінляндія – 0,22; Іспанія – 0,1; Польща – 

0,15; Чехія – 0,18 (для порівняння: Україна – 0,47 т н.е. на 1 тис. дол. США). 

У Німеччині запроваджено найвищий «зелений» тариф – від 3,5 

євроцентів/кВт∙год для ГЕС потужністю більше 50 МВт і офшорних ВЕС, до 25 

євроцентів/кВт∙год – для ГеоЕС і для СЕС – до 30 кВт. 

При цьому за нормативними вимогами Німеччини споживачі зобов’язані 

купувати відповідну частку електроенергії (до 20 % потрібного обсягу) за 

ставкою «зеленого» тарифу з надбавкою. У цілому в країні до 2015 р. не менше 

20 % усього обсягу електроенергії передбачено виробляти з використанням 

відновлювальних джерел. 

Згідно із чинними нормативними документами здійснюється робота щодо 

енергозбереження і підняття енергоефективності систем, машин, приладів і 

механізмів. За період 2000 – 2003 рр. влада Німеччини щорічно вкладала в 

розвиток відновлюваної енергетики та енергозбереження не менше 200 млн 

євро. Упродовж 2003 – 2005 рр. фінансування таких проектів було збільшено до 

360 млн євро. У 2011 р. за повідомленням ООН у світі на розвиток 

відновлювальних джерел енергії було інвестовано 257 млрд дол. США. 

Влада активно залучає до участі у нових проектах приватний капітал, 

використовуючи для цього такі засоби, як організація і проведення конкурсів із 

реалізації пільгових енергозберігаючих кредитів, надання пільг з 

оподаткування тощо. 
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Активну позицію в проведенні конкурсів енергозбереження займає 

Німецьке енергетичне агентство DENA – товариство з обмеженою 

відповідальністю, яке є федеральною структурою. Засновниками DENA є 

держава і Кредитне відомство поновлення і розвитку (KfW). Агентство 

займається вирішенням широкого кола таких завдань, як моніторинг 

енерговитрат, аналіз паливно-енергетичного балансу країни та динаміки цін на 

енергоносії, розробляє стратегію будівництва електричних установок на 

відновлюваних джерелах енергії, планує модернізацію діючих електростанцій, 

здійснює торгівлю емісійними квотами, організовує спільну реалізацію новітніх 

проектів, консультує владні органи з питань ефективного використання енергії, 

веде активну пропагандистську і роз’яснювальну роботу серед населення. 

Широкого поширення в країні набуває використання вітроенергетики та 

сонячної енергії. У Німеччині сонячні енергетичні установки щорічно 

виробляють більш ніж 3000 млн кВт∙год електроенергії. У Берліні заплановано 

перевести на енергозабезпечення на основі сонячної енергії всі плавальні 

басейни. Приватним інвесторам надається можливість розміщувати на дахах 

громадських споруд понад 100000 м
2
 сонячних батарей і на певних умовах 

продавати отриману енергію в міську мережу. 

Із 2007 р. адміністрація Берліну купує для своїх потреб лише автомобілі зі 

зменшеним споживанням бензину в режимі міських перевезень. 

Електроприлади та обладнання промарковано залежно від рівня енерговитрат. 

Визначено порядок поступового витіснення використання приладів та 

обладнання, що мають рівень витрат за межами встановлених нормативів. 

Німеччина є однією з країн Європейського Союзу, де найактивніше 

використовуються сучасні технології енергозбереження і альтернативні 

джерела енергії. На виконання відповідних директив і рекомендацій МЕА 

особлива увага приділяється розвитку комбінованого виробництва електро- та 

теплоенергії на ТЕЦ і когенераційних. Федеральним законом розвитку ТЕЦ і 

систем когенерації країни до 2020 р. передбачено подвоїти обсяги виробництва 

електроенергії та теплового споживання з відповідним щорічним 

нарощуванням їх обсягів. Крім цього, в країні запроваджено тарифно-цінове 

стимулювання розвитку ТЕЦ на біогазі, що дало можливість за останні сім 

років на порядок збільшити потужності таких теплоелектроцентралей. 
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На державному рівні підтримується також розвиток мікро-ТЕЦ та 

теплоцентралей на паливних елементах. 

Державою уміло регулюється видобуток вуглеводнів. Так, безпосередньо 

видобуток і перероблення нафти здійснюється приватними компаніями, проте 

транспортна система знаходиться в державній власності. 

У результаті реалізації зазначених та інших програм з підвищення 

ефективності використання енергетичних ресурсів у Німеччині за період 2000 – 

2011 рр. знижено енергоємність ВВП з 0,14 до 0,11 т н. е. на 1000 дол. США або 

на 19 %. 

У Данії досвід упровадження ефективних технологій і систем 

енергозбереження є найбільш системним і тривалим серед європейських країн. 

У 60-х рр. минулого століття в економіці Данії основу енергетичного 

потенціалу становили нафта і нафтопродукти, частка яких досягала майже 90 

%. Енергетична криза семидесятих років і різке зростання цін на вуглеводні 

змусили владу країни переосмислити державну політику у сфері енергетики і 

внести значні корективи. Першим кроком у цьому напрямі стало створення 

системи планування енергопостачання в масштабах країни із поетапним 

створенням і впровадженням сучасних енергозберігаючих технологій. 

На першому етапі було розроблено енергетичний план, головним 

завданням якого було визначено забезпечення надійного енергопостачання з 

диверсифікацією джерел енергопостачання, створення законодавчо-правової 

бази, запровадження відповідних стимулюючих енергетичних податків, 

переглядом і реорганізацією систем енергопостачання районів країни. 

Із 1981 р. вводиться у дію другий енергетичний план, спрямований на 

закріплення досягнутих результатів і подальший розвиток енергозбереження. 

Враховуючи високі ціни на нафту, державні органи послідовно скорочують її 

частку в паливному балансі країни, збільшуючи споживання біогазу, соломи, 

дерев’яної тирси, побутового і промислового сміття, побічного тепла 

промислових підприємств. 

Практика підтвердила необхідність подальшого розвитку 

найефективнішого, з економічного погляду, комбінованого виробництва тепла 

та електроенергії, а також розвитку централізованого теплопостачання 

мережами із високотехнологічною теплоізоляцією. За часткою центрального 

опалення Данія сьогодні посідає одне із провідних місць у світі. 
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Данія ефективно формує свій паливно-енергетичний баланс, в якому 

нафта становить 44,4 %, газ – 20,3 %, вугілля – 17,1 %, відновлювані джерела 

енергії – 18,2 %. Із відновлюваних джерел енергії використання дерев’яної 

тирси становить 44 %, енергії вітру – 27 %, спалювання соломи – 27 %, 

вироблення біогазу – 6 %. Крім цього, використовуються геотермальні 

установки та енергія, отримана від спалювання сміття. 

Успіхи країни у сфері енергозбереження дозволили забезпечити з 1970 р. 

50-відсотковий приріст промислового виробництва практично без збільшення 

споживання енергії за цей період. Враховуючи загострення екологічної 

ситуації, а також тенденції на світовому енергетичному ринку, Міністерством 

транспорту і енергетики Данії у 2005 р. розроблено довгострокову стратегію 

енергетичного розвитку країни на період до 2025 р., згідно з якою 

забезпечується баланс між економічним розвитком держави, екологічними 

аспектами її розвитку і високим рівнем енергетичної безпеки, підтримання 

умов для стійкого економічного розвитку країни за умов високих і нестабільних 

світових цін; урахування і дотримання національних екологічних пріоритетів, 

розроблення і впровадження нових енергетичних технологій; створення 

стабільного лібералізованого ринку газу і електроенергії з вільним вибором 

постачальників енергії та однаковими умовами конкуренції підприємств у 

рамках ЄС. 

На державному рівні передбачено подальший розвиток перспективних 

технологій, їх трансформацію в системні енерговиробництва з одночасним 

створенням високоефективного екологічно чистого енергетичного сектора 

економіки з можливістю інтеграції до енергосистем відновлюваних джерел 

енергії. 

У сфері енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії 

передбачається: 

 Зменшити   енергоспоживання    відносно   середньорічної  норми   

(7,5 ПДж) у 2006 – 2013 рр. із відповідним зменшенням питомих енерговитрат 

на одиницю продукції та підвищенням ефективності роботи 

енергопостачальних і енергорозподільних компаній (електричних, газових, 

теплопостачальних, нафтових). 

 Зменшити енергоспоживання в транспортному секторі із 

упровадженням більш ефективних технологій і альтернативних видів палива, у 

тому  числі  природний  газ,  біопаливо,  водневе  паливо; провести  аналіз та 
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розширити можливості запровадження екологічно ефективного, обґрунтованого 

оподаткування у транспортному секторі на найближчі роки. 

 Збільшити частку використання відновлюваних джерел енергії 

шляхом створення розгалуженої і гнучкої інфраструктури для розширення 

можливості підключення таких джерел; збереження і покращання економічних 

умов, орієнтованих на ринок ПДЕ; надання пріоритетного значення державним 

науково-дослідницьким програмам у даній сфері, проведення аналогічної 

політики в рамках програм загальноєвропейських досліджень; проведення 

економічної оцінки можливостей розміщення на шельфі країни додаткових 

вітропарків. 

Ефективному використанню електроенергії сприяє діюча в галузі система 

власності. Електростанції та інфраструктура контролюються компаніями, які 

одночасно володіють лініями електропередачі. Розподільні компанії 

контролюються відповідними групами споживачів, муніципалітетами, в 

окремих випадках – приватними інвесторами. Розвиток малих і середніх 

електростанцій потужністю до 100 МВт спричинив появу на енергоринку 

країни незалежних виробників електроенергії – «Independent Power Producers». 

Польща впроваджує систему енергозбереження з 1991 р. Насамперед слід 

зазначити, що влада Польщі повністю гармонізувала національне 

законодавство з нормативно-правовими документами ЄС. Практично немає 

суперечностей між загальнодержавними та місцевими нормативно-правовими 

актами. Успішно формується інституційно-організаційне забезпечення політики 

енергозбереження. У країні налагоджено ефективну і цілеспрямовану роботу 

державних та місцевих органів влади, фінансових і комерційних структур, 

суб’єктів господарювання щодо проведення заходів енергозбереження в 

житловому секторі, роботу з ефективного використання місцевих ресурсів та 

електроенергії, упровадження геліоенергетики, виробництво біогазу, 

утилізацію сміття, отримання теплової та електричної енергії від спалювання 

соломи та інших рослинних відходів. 

Польща має позитивний досвід змішаного фінансування енергетичних 

проектів (кошти Євросоюзу, міжнародних фондів-донорів, екологічних 

фундацій, бюджету), де ефективно використовується система податкових пільг. 
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Влада намагається за допомогою державних важелів розширити коло 

кредиторів для проведення таких заходів щодо енергозбереження, які 

потребують значних коштів і які розраховано на тривалу перспективу. У 

Польщі існує спеціальний комунальний фонд, на якому акумулюються кошти 

від зборів від населення і використовуються для реалізації недорогих проектів 

енергозбереження, підвищення якості опалення, поточного ремонту. 

Енергоспоживання в країні здійснюється на договірній основі. Це 

дозволяє уникати бюрократичної тяганини, пов’язаної з дозвільною системою, 

не допускати монополізації сфери, покращувати завдяки конкуренції якість 

послуг, зменшувати ціни, спростити аудит. 

Створення потужних державних компаній дозволило інтенсифікувати 

інвестиційний процес у польській енергетиці. Проте проблема оновлення 

генеруючих потужностей і енергомереж залишається актуальною. Станом на 

кінець I півріччя 2012 р. кількість енергоблоків у країні, збудованих понад 20 

років тому, досягла 77 %, а 45 % експлуатується понад 30 років. Здійснюються 

заходи з системного виведення з експлуатації застарілих та неекономічних 

потужностей. Зокрема, Polska Grupa Energetyczna (PGE) в 2011 р. ввела в 

роботу новий енергоблок на 858 МВт на ТЕС Belchatow. 

Разом з тим введення нових сучасних потужностей не є достатнім і 

потребує значного розширення із залученням відповідних інвестицій. 

Усі провідні польські енергокомпанії мають значні інвестиційні бюджети. 

Так, PGE до 2025 р. планує вкласти в створення нових і модернізацію діючих 

потужностей в генерації і мережевому господарстві 30 млрд евро, Tauron – 12 

млрд євро до 2020 р. і Energa – 5 млрд євро до 2015 р. Всього ж загальний обсяг 

інвестицій в галузь до 2020 р. оцінюється приблизно в 100 млрд злотих 

(приблизно 24 млрд євро). За цей період загальну генеруючу потужність 

передбачається довести до 41,5 ГВт, тобто збільшити її на 27 %. До 2020 р. 

необхідно вивести з експлуатації щонайменше 4 – 5 ГВт застарілих економічно 

неефективних генеруючих потужностей. 

Одним із джерел фінансування є європейські фінансові структури – 

Європейський інвестиційний банк і ЄБРР. Зокрема, надано десятирічний кредит 

у розмірі 300 млн дол. на реалізацію проекту модернізації та розширення 

розподільних мереж (загальний обсяг проекту перевищує 770 млн дол.). 
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Сьогодні понад 90 % генеруючих потужностей у країні припадає на 

вугільні енергоблоки. Володіючи великими запасами вугілля, країна передбачає 

і надалі використовувати цей ресурс, що вступає в протиріччя з європейською 

енергетичною політикою, спрямованою на скорочення обсягу викидів 

вуглекислого газу. 

Європейська комісія в минулому році продовжила дозвіл на видачу 

безкоштовних квот на емісію СО2 діючим польським вугільним енергоблокам 

як мінімум до 2019 р. Разом з цим не вирішено питання щодо поширення дії 

цього положення на проектовані об’єкти. В результаті PGE припинено 

розроблення близько 30 проектів із будівництва нових вугільних енергоблоків. 

Раніше планувалося компенсувати виведені з роботи вугільні 

енергоблоки за рахунок будівництва нових АЕС, які до 2025 р. мали покривати 

до 25 % потреб країни в електроенергії, але після аварії на японській АЕС 

«Фукусіма» в минулому році ці плани було відкладено. Разом з тим у вересні 

2012 р. PGE спільно з компаніями Tauron і KGHM повідомили про можливе 

створення консорціуму з будівництва першої польської АЕС потужністю 3 ГВт, 

у той же час складність і висока вартість цього проекту (12,1 млрд євро) можуть 

затримати процес його реалізації. 

У Польщі розробляються проекти будівництва потужних 

вітроелектростанцій на балтійському узбережжі, але за експертною оцінкою 

частка цього джерела в енергетичному балансі країни в найближчі 20 років не 

перевищить 10 %. 

Організація роботи на державному рівні з розвитку та впровадження 

енергоефективних технологій та енергозберігаючих заходів у галузях 

економіки дозволила за період з 2000 до 2011 року знизити енергоємність ВВП 

з 0,2 т н.е./1000 дол. США до 0,17 т н. е., або на 19 %. 

Швеція може бути зразком щодо організації перебудови економіки 

країни для кардинального підвищення ефективності використання енергоносіїв 

із відповідним обмеженням імпорту. Зіткнувшись у 70-х рр. з шоковим 

зростанням цін на нафту, країна взяла курс на скорочення споживання 

вуглеводневої сировини, перш за все за рахунок імпорту. Завдяки реалізації 

відповідної національної Програми у 2003 р. у Швеції лише 32 % генерації 

енергії забезпечувалося за рахунок використання нафти проти 77 % у 1970 р. 

Частка відновлюваних джерел енергії (головним чином гідроенергетики) на той 

час наближалася до 40 % (третій показник в Європі після Норвегії та Ісландії), а 

у 2010 р. досягла 55 %. 
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У 2005 р. на урядовому рівні було прийнято рішення – до 2020 р. 

повністю припинити використання нафти і газу в енергетиці і комунальному 

господарстві, замінивши їх, в основному, альтернативними джерелами енергії. 

Відповідно до зазначеного рішення передбачається до 2030 р. перетворити 

Швецію на країну, «повністю вільну від нафти», вилучивши застосування 

нафтопродуктів навіть у транспортному секторі. 

Для цього створено спеціальну комісію, яка сформулювала низку завдань 

до 2020 р., зокрема: 

 підвищення енергоефективності шведської економіки на 20 % (на 1,5 

% за рік); 

 скорочення використання бензину та дизельного палива в автомобілях 

на 40 – 50 % завдяки широкому впровадженню біопалива; 

 знизити споживання нафти і газу в промисловості на 25 – 40 %; 

 повна відмова від використання вуглеводних енергоносіїв у 

комунальному господарстві. 

Для власників автомобілів, що використовують альтернативне паливо, 

було введено пільги, зокрема: менші страхові платежі, зниження податку на 

легкові автомобілі тощо. 

У березні 2007 р. урядовим рішенням установлено субсидію для всіх 

покупців гібридних автомобілів або автомобілів, що використовують 

біопаливо. 

Продаж біопалива, на відміну від звичайного бензину, не обкладається 

акцизом, що знижує його ціну на заправках і навіть субсидується, для чого 

урядом виділено 108 млн євро. Компаніями VOLVO і Saab розроблено нові 

моделі двигунів, що використовують біопаливо. 

У 2008 р. близько 30 % виробленої у Швеції енергії було отримано за 

допомогою спалювання біомаси і біогазу. 

З 1985 р. по 2005 р. Швеція скоротила споживання вуглеводневих 

енергоносіїв у комунальному господарстві на 70 %. 

Державна програма вимагає до 2020 р. повністю припинити використання 

нафти і газу для опалення. Для вирішення цього завдання у Швеції широко 

використовується централізоване районне опалення (district heating) – 

порівняно невеликі когенераційні установки, що виробляють електричну і 

теплову енергію. 
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Такі установки завдяки генерації тепла та електроенергії мають високий 

ККД (до 90 %) і можуть забезпечувати теплом невелике місто або міський 

район. Незначна протяжність теплоцентралей від окремого джерела в межах 

району дає змогу значно знижувати втрати теплоенергії, через це значно 

підвищується ефективність роботи районного централізованого опалення. На 

початок 2008 р. у Швеції вже налічувалося 264 установки централізованого 

районного опалення, з них 74 – когенераційні. Всі ці установки 

використовували біомасу як сировину. В резерві є ще близько 20 станцій на 

вуглеводневому паливі, що запускаються в роботу тільки за великих зимових 

морозів. 

До 2020 р. мінімум 75 % нових житлових будинків мають відповідати 

підвищеним стандартам енергоефективності – із застосуванням опалення від 

сучасних комбінованих установок, теплових насосів для використання 

низькопотенційного тепла, стіни і вікна мають забезпечувати мінімальні 

тепловтрати. Старі будівлі, що не відповідають цьому стандарту, передбачено 

поступово модернізувати. При цьому держава фінансує переобладнання 

будівель, що перебувають у суспільній власності, і частково компенсує витрати. 

Стимулом підвищення енергоефективності є відносно високі ціни і 

тарифи на тепло- і електроенергію, а також пільгові податки. 

На державному рівні заохочується використання домогосподарствами 

холодильників та іншої побутової техніки зі зниженим споживанням 

електроенергії, теплових насосів та іншого енергоефективного обладнання. 

Реалізація зазначених та низки інших заходів впродовж 2000 – 2011 рр. 

дозволила знизити енерговитрати на одиницю ВВП майже на 20 %. Для 

вирішення завдання щодо заміни нафти і газу у Швеції інтенсивно будуються 

вітрові електростанції. Найбільший із проектів, що реалізовується сьогодні, 

передбачає до 2020 р. введення в експлуатацію від 3 до 3,5 ГВт потужностей 

вітроенергоустановок. 

У лютому 2009 р. урядом Швеції прийнято рішення щодо відміни 

мораторію на розвиток атомної енергетики. У країні було збудовано нові 

реактори, підвищено коефіцієнт використання вже існуючих потужностей. За 

повідомленням Енергетичного Агентства Швеції приріст потужностей АЕС 

забезпечить країні щорічне виробництво у 66 млрд кВт∙год. 
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У Нідерландах усвідомлюють, що в умовах зростання глобальної 

конкуренції розвиток альтернативних джерел енергії та зниження витрат 

енергетичних ресурсів є найефективнішим інструментом отримання 

конкурентних переваг на глобальних ринках і має найважливіше значення для 

забезпечення енергетичної безпеки. 

Сьогодні Королівство Нідерланди посідає одне з перших місць із 

виконання завдання щодо зниження енерговитрат до 2020 р. на 13 %, доведення 

частки відновлюваних джерел енергії до 20 %, зменшення викидів вуглецю на 

20 %. Зважаючи на те, що ціни на енергоносії в країні є одними з найвищих у 

ЄС, питання запровадження альтернативних джерел енергії є особливо 

актуальними. Насамперед, це зумовлено високою базовою ціною на 

енергоносії, левову частку якої становлять відрахування на інноваційну 

діяльність. 

Завдання щодо впровадження альтернативної енергетики в Нідерландах 

вирішуються через Службу регулювання енергетики (Dienst uitvoering en 

toezicht energie) і частково через Міністерство економічних справ, Міністерство 

інфраструктури та навколишнього середовища та Антимонопольну службу 

Нідерландів (Netherlands Competition Authority). 

Кожне із відомств має свої завдання і відповідні повноваження. Водночас 

формування енергетичної політики частково здійснюється і місцевою владою 

провінцій країни та окремими муніципалітетами, які мають право 

встановлювати та стягувати власні податки. 

Таким чином державні органи здійснюють лише загальне регулювання 

галузі: установлюють базові та максимальні тарифи, здійснюють контроль за 

дотриманням антимонопольного законодавства, технічних вимог, забезпечують 

дотримання законодавства у визначеній сфері, установлюють обов’язкові 

податки та збори. 

Безпосередньо держава не здійснює фінансування енергоефективних 

проектів, проте влада активно залучає до участі в нових проектах приватний 

капітал, використовуючи для цього такі засоби, як організація і проведення 

конкурсів із реалізації «пільгових енергозберігаючих кредитів», надання пільг в 

оподаткуванні тим підприємствам, що постійно зменшують енергоємність 

виробництва та впроваджують технології, «дружні» до навколишнього 

середовища. 
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Важливим є питання фінансування та запровадження системи стримувань 

і переваг. Аналіз досвіду Нідерландів із реалізації зазначених питань дозволяє 

зробити такі висновки: 

 для заохочення та боротьби з неефективним чи надмірним 

споживанням енергії використовуються різні схеми оподаткування, які 

підвищують відносну вартість спожитих енергоресурсів або зменшують 

відносну вартість енергії, виробленої із застосуванням нових технологій; 

 державою постійно підвищується економічна привабливість і 

збільшується інвестування енергозберігаючої галузі. При цьому джерелами 

пільгових кредитів є кошти, які надходять завдяки податкам і зборам; 

 запроваджено дієві економічні санкції за неефективне використання 

енергоресурсів (місцеві збори, підвищені податки та штрафи). 

За необхідності активізації впровадження ефективних принципів 

регулювання ринку в країні за підтримки уряду запропоновано нову схему 

стимулювання та підтримування виробництва альтернативної енергії. Вона 

передбачає поєднання чинного принципу податкових пільг, збереження 

зобов’язань щодо необхідності виробництва обов’язкової частки «зеленої» 

електроенергії та використання спеціальних сертифікатів із правом їх 

подальшого перепродажу. 

Концептуально запропонована схема діятиме за таким принципом – 

кожне підприємство – виробник енергії зобов’язане збільшити частку 

виробництва відновлюваної енергії та одночасно може звертатися за 

сертифікатом, який дає змогу отримувати певні податкові привілеї, пільгове 

кредитування із «зелених» фондів, можливість використання механізму 

прискореної амортизації обладнання тощо. Одночасно такий сертифікат 

установлює більш жорсткі зобов’язання щодо обсягів виробництва «зеленої» 

електроенергії та необхідність збільшення обсягів інвестицій у галузь. 

Запровадження такої ринково-орієнтованої схеми дозволить збільшити 

частку підприємств, які здійснюватимуть довготривалі інвестиції в розвиток 

інноваційних енергоефективних технологій у галузі. 

Швеція може бути зразком щодо організації перебудови економіки 

країни для кардинального підвищення ефективності використання енергоносіїв 

із відповідним обмеженням імпорту. Зіткнувшись у 70-х рр. з шоковим  

зростанням цін на нафту, країна взяла курс на скорочення споживання 

вуглеводневої сировини, перш за все за рахунок імпорту. 
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Завдяки реалізації відповідної національної Програми у 2003 р. у Швеції 

лише 32 % генерації енергії забезпечувалося за рахунок використання нафти 

проти 77 % у 1970 р. Частка відновлюваних джерел енергії (головним чином 

гідроенергетики) на той час наближалася до 40 % (третій показник в Європі 

після Норвегії та Ісландії), а у 2010 р. досягла 55 %. 

У 2005 р. на урядовому рівні було прийнято рішення – до 2020 р. 

повністю припинити використання нафти і газу в енергетиці і комунальному 

господарстві, замінивши їх, в основному, альтернативними джерелами енергії. 

Відповідно до зазначеного рішення передбачається до 2030 р. перетворити 

Швецію на країну, «повністю вільну від нафти», вилучивши застосування 

нафтопродуктів навіть у транспортному секторі. 

Для цього створено спеціальну комісію, яка сформулювала низку завдань 

до 2020 р., зокрема: 

 підвищення  енергоефективності  шведської  економіки на 20 % (на 

1,5 % за рік); 

 скорочення використання бензину та дизельного палива в автомобілях 

на 40 – 50 % завдяки широкому впровадженню біопалива; 

 знизити споживання нафти і газу в промисловості на 25 – 40 %; 

 повна відмова від використання вуглеводних енергоносіїв у 

комунальному господарстві. 

Для власників автомобілів, що використовують альтернативне паливо, 

було введено пільги, зокрема: менші страхові платежі, зниження податку на 

легкові автомобілі тощо. 

У березні 2007 р. урядовим рішенням установлено субсидію для всіх 

покупців гібридних автомобілів або автомобілів, що використовують 

біопаливо. 

Продаж біопалива, на відміну від звичайного бензину, не обкладається 

акцизом, що знижує його ціну на заправках і навіть субсидується, для чого 

урядом виділено 108 млн євро. Компаніями VOLVO і Saab розроблено нові 

моделі двигунів, що використовують біопаливо. 

У 2008 р. близько 30 % виробленої у Швеції енергії було отримано за 

допомогою спалювання біомаси і біогазу. 
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З 1985 р. по 2005 р. Швеція скоротила споживання вуглеводневих 

енергоносіїв у комунальному господарстві на 70 %. 

Державна програма вимагає до 2020 р. повністю припинити використання 

нафти і газу для опалення. Для вирішення цього завдання у Швеції широко 

використовується централізоване районне опалення (district heating) – 

порівняно невеликі когенераційні установки, що виробляють електричну і 

теплову енергію. Такі установки завдяки генерації тепла та електроенергії 

мають високий ККД (до 90 %) і можуть забезпечувати теплом невелике місто 

або міський район. Незначна протяжність теплоцентралей від окремого 

джерела в межах району дає змогу значно знижувати втрати теплоенергії, через 

це значно підвищується ефективність роботи районного централізованого 

опалення. На початок 2008 р. у Швеції вже налічувалося 264 установки 

централізованого районного опалення, з них 74 – когенераційні. Всі ці 

установки використовували біомасу як сировину. В резерві є ще близько 20 

станцій на вуглеводневому паливі, що запускаються в роботу тільки за великих 

зимових морозів. 

До 2020 р. мінімум 75 % нових житлових будинків мають відповідати 

підвищеним стандартам енергоефективності – із застосуванням опалення від 

сучасних комбінованих установок, теплових насосів для використання 

низькопотенційного тепла, стіни і вікна мають забезпечувати мінімальні 

тепловтрати. 

Старі будівлі, що не відповідають цьому стандарту, передбачено 

поступово модернізувати. При цьому держава фінансує переобладнання 

будівель, що перебувають у суспільній власності, і частково компенсує витрати. 

Стимулом підвищення енергоефективності є відносно високі ціни і 

тарифи на тепло- і електроенергію, а також пільгові податки. 

На державному рівні заохочується використання домогосподарствами 

холодильників та іншої побутової техніки зі зниженим споживанням 

електроенергії, теплових насосів та іншого енергоефективного обладнання. 

Реалізація зазначених та низки інших заходів впродовж 2000 – 2011 рр. 

дозволила знизити енерговитрати на одиницю ВВП майже на 20 %. Для 

вирішення завдання щодо заміни нафти і газу у Швеції інтенсивно будуються 

вітрові електростанції. Найбільший із проектів, що реалізовується сьогодні, 

передбачає до 2020 р. введення в експлуатацію від 3 до 3,5 ГВт потужностей 

вітроенергоустановок. 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

277 

 

У лютому 2009 р. урядом Швеції прийнято рішення щодо відміни 

мораторію на розвиток атомної енергетики. У країні було збудовано нові 

реактори, підвищено коефіцієнт використання вже існуючих потужностей. За 

повідомленням Енергетичного Агентства Швеції приріст потужностей АЕС 

забезпечить країні щорічне виробництво у 66 млрд кВт∙год. 

У Нідерландах усвідомлюють, що в умовах зростання глобальної 

конкуренції розвиток альтернативних джерел енергії та зниження витрат 

енергетичних ресурсів є найефективнішим інструментом отримання 

конкурентних переваг на глобальних ринках і має найважливіше значення для 

забезпечення енергетичної безпеки. 

Сьогодні Королівство Нідерланди посідає одне з перших місць із 

виконання завдання щодо зниження енерговитрат до 2020 р. на 13 %, доведення 

частки відновлюваних джерел енергії до 20 %, зменшення викидів вуглецю на 

20 %. Зважаючи на те, що ціни на енергоносії в країні є одними з найвищих у 

ЄС, питання запровадження альтернативних джерел енергії є особливо 

актуальними. Насамперед, це зумовлено високою базовою ціною на 

енергоносії, левову частку якої становлять відрахування на інноваційну 

діяльність. 

Завдання щодо впровадження альтернативної енергетики в Нідерландах 

вирішуються через Службу регулювання енергетики (Dienst uitvoering en 

toezicht energie) і частково через Міністерство економічних справ, Міністерство 

інфраструктури та навколишнього середовища та Антимонопольну службу 

Нідерландів (Netherlands Competition Authority). Кожне із відомств має свої 

завдання і відповідні повноваження. Водночас формування енергетичної 

політики частково здійснюється і місцевою владою провінцій країни та 

окремими муніципалітетами, які мають право встановлювати та стягувати 

власні податки. 

Таким чином державні органи здійснюють лише загальне регулювання 

галузі: установлюють базові та максимальні тарифи, здійснюють контроль за 

дотриманням антимонопольного законодавства, технічних вимог, забезпечують 

дотримання законодавства у визначеній сфері, установлюють обов’язкові 

податки та збори. 
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Безпосередньо держава не здійснює фінансування енергоефективних 

проектів, проте влада активно залучає до участі в нових проектах приватний 

капітал, використовуючи для цього такі засоби, як організація і проведення 

конкурсів із реалізації «пільгових енергозберігаючих кредитів», надання пільг в 

оподаткуванні тим підприємствам, що постійно зменшують енергоємність 

виробництва та впроваджують технології, «дружні» до навколишнього 

середовища. 

Важливим є питання фінансування та запровадження системи стримувань 

і переваг. Аналіз досвіду Нідерландів із реалізації зазначених питань дозволяє 

зробити такі висновки: 

 для заохочення та боротьби з неефективним чи надмірним 

споживанням енергії використовуються різні схеми оподаткування, які 

підвищують відносну вартість спожитих енергоресурсів або зменшують 

відносну вартість енергії, виробленої із застосуванням нових технологій; 

 державою постійно підвищується економічна привабливість і 

збільшується інвестування енергозберігаючої галузі. При цьому джерелами 

пільгових кредитів є кошти, які надходять завдяки податкам і зборам; 

 запроваджено дієві економічні санкції за неефективне використання 

енергоресурсів (місцеві збори, підвищені податки та штрафи). 

За необхідності активізації впровадження ефективних принципів 

регулювання ринку в країні за підтримки уряду запропоновано нову схему 

стимулювання та підтримування виробництва альтернативної енергії. Вона 

передбачає поєднання чинного принципу податкових пільг, збереження 

зобов’язань щодо необхідності виробництва обов’язкової частки «зеленої» 

електроенергії та використання спеціальних сертифікатів із правом їх 

подальшого перепродажу. 

Концептуально запропонована схема діятиме за таким принципом – 

кожне підприємство – виробник енергії зобов’язане збільшити частку 

виробництва відновлюваної енергії та одночасно може звертатися за 

сертифікатом, який дає змогу отримувати певні податкові привілеї, пільгове 

кредитування із «зелених» фондів, можливість використання механізму 

прискореної амортизації обладнання тощо. Одночасно такий сертифікат 

установлює більш жорсткі зобов’язання щодо обсягів виробництва «зеленої» 

електроенергії та необхідність збільшення обсягів інвестицій у галузь. 
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Запровадження такої ринково-орієнтованої схеми дозволить збільшити 

частку підприємств, які здійснюватимуть довготривалі інвестиції в розвиток 

інноваційних енергоефективних технологій у галузі. 

США посідає друге місце у світі зі споживання енергетичних ресурсів 

завдяки високому рівню електрифікації, розвиненій промисловості та 

зростаючій кількості населення, що було і є головними чинниками для 

запровадження енергоефективних заходів на федеральному та локальному 

рівнях (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 – Структура споживання енергоресурсів США за 2011 р. 

Енергоресурс 
Споживання, 

млн т у.п. 

Нафта 833,6 

Газ 626 

Вугілля 501,9 

Ядерне паливо 188,2 

Гідроресурси 74,3 

Всього 2269,3 
 

Особливістю паливного балансу США є те, що, незважаючи на великі 

потужності з видобутку нафти, газу та вугілля, країна залишається імпортером 

первинних енергоресурсів (імпортуються 3,5 % вуглеводнів від загального 

споживання енергоресурсів). У балансі використання первинної енергії частка 

біомаси зросла до 1,25 % (деревинні відходи, тверді побутові відходи, газ із 

відходів органічного походження). Зміни в паливній політиці енергетичних 

компаній у США визначилися, передусім, динамікою цін на різні види палива 

на паливному ринку США, що видно з даних, наведених у табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 – Співвідношення цін на паливному ринку США 

Рік 

Середньорічна ціна 

Природний газ, 

дол./тис. м
3
 

Нафта, дол./бар 

2008 318,895 101,20 

2009 142,015 63,90 

2010 158,0092 81,31 

2011 143,98 111,26 

2012 99,1675 108,50 
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У вуглевидобувних районах США на десяти найбільш економічних ТЕС, 

які працюють на газі, вугіллі та рідкому паливі (зокрема, у штаті Айдахо), 

роздрібна ціна електроенергії становила близько 5 центів/кВт∙год, у штаті 

Каліфорнія,    де    заборонено    використання   ТЕС   на   вугіллі,   –   майже   

14 центів/кВт∙год. 

США є світовим лідером із видобутку і споживання сланцевого газу. 

Розвідані запаси сланцевого газу становлять 24 трлн м
3 

(технічно видобувні – 

3,6 трлн м
3
). У США відкрито величезні родовища: Барнетт (Barnett), Хайнсвілл 

(Haynesville), Файетвілл (Fayetteville) і Марселлус (Marcellus). Провідною 

корпорацією в США з видобутку сланцевого газу є компанія Chesapeake Energy. 

Про масштабність сланцевої технології в країні свідчать такі цифри: 

протягом 2010 р. у США видобуто 138 млрд м
3 

сланцевого газу, що становить 

23 % від загального його обсягу видобутку. Це при тому, що у 1996 р. у США 

добували лише 0,3 млрд м
3
 сланцевого газу, у 2006 р. – 1,1 млрд м

3
. У 2008 р. 

видобуток природного газу в США збільшився на 7,5 %. Більшу частину цього 

зростання було забезпечено за рахунок видобутку сланцевого газу – 51,7 млрд 

м
3 
(8 % від загальнонаціонального показника). 

Завдяки нарощуванню видобутку сланцевого газу та газу з вугільних 

пластів уже в 2009 р. США стали світовим лідером із видобутку газу (745,3 

млрд м
3
), понад 40 % якого припадає на нетрадиційні джерела (26 % – метан з 

вугільних пластів і 14 % – сланцевий газ), що призвело до виникнення 

надлишкової пропозиції газу на світовому ринку та відповідного зниження його 

ціни. У результаті в США відпала потреба у великому імпорті скрапленого газу 

і країна стала його експортером. 

Починаючи з 2009 р. збільшення видобутку сланцевого газу в США 

пов’язане з політикою забезпечення енергетичної безпеки країни, сприятливою 

кон’юнктурою, пільговою системою оподатковування на видобуток газу з 

нетрадиційних джерел, освоєнням сучасних технологій горизонтального 

(спрямованого) буріння (horizontal/directional drilling) у поєднанні з 

гідророзривом (fracking). 

Середня собівартість видобутку сланцевого газу в США (2010 р.) 

становила менше 200 дол./тис. м
3
. Реальна собівартість видобутку змінювалася 

від 45 (Marcellus, Barnett) до 390 (Floyd) дол./тис. м
3
. Вартість видобутку 

сланцевого газу в країні оцінюється від 195 до 304 дол/тис. м
3
. 
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Так, компанія Chesapeake Energy повідомила, що її витрати на видобуток 

газу становлять у середньому 3,5 дол./тис. куб. футів (99 дол./тис. м
3
). 

Основні показники десяти кращих вугільних і газомазутних 

електростанцій США наведено в табл. 3.12. 

 

Таблиця 3.12 – Показники десяти кращих вугільних і газомазутних 

електростанцій США 

Вид палива 

Собівартість електроенергії 

(виробничі витрати), 

цент/кВт∙год 

Коефіцієнт використання 

встановленої потужності 

Діапазон 

10 кращих 

ТЕС 

Середнє 

значення 

10 кращих ТЕС 

% год/рік 

Вугілля 

(99,9 – 99,6 %) 
0,65–1,07 0,96 79,3 6947 

Мазут (100 – 85 %) 3,7–5,7 4,3 35,9 3145 

Газ (100 – 98 %) 4,6–8,6 6,0 43,5 3811 

Примітка. У дужках зазначено частку основного палива. 

 

 

Більш низьку собівартість електроенергії на вугільних енергоблоках 

зумовлено зростанням обсягу виробництва електроенергії на електростанціях, 

що працюють на вугіллі. 

За даними, опублікованими в жовтні 2009 р., на вугільних ТЕС США 

продовжувалась експлуатація 257 енергоблоків, термін експлуатації яких 

становить від 30 до 39 років (35,7 % усіх вугільних енергоблоків), та 484 

енергоблоків, які відпрацювали понад 40 років. Отже, майже 61 % вугільних 

енергоблоків потребує виведення з експлуатації або модернізації із заміною 

зношеного устаткування. Фінансово-економічна криза у 2008 р. загальмувала 

процес заміни застарілого обладнання. 

Для усунення наростаючого дефіциту потужності в США триває 

спорудження  32  нових  вугільних  енергоблоків  загальною  потужністю  

15919 МВт. Витрати на спорудження цих енергоблоків становлять близько 30 

млрд дол. Погоджено спорудження ще 4 великих енергоблоків загальною 

потужністю 2831 МВт. 
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Як один із основних напрямів підвищення ефективності використання 

енергоресурсів у країні до 2025 р. передбачається законодавче стимулювання 

скорочення обсягів нафтового імпорту з країн Близького Сходу до 75 % з 

переважним використанням інноваційного енергозбереження. Для цього 

реалізується програма державного субсидіювання поетапного переведення 

автомобільного транспорту на нові види палива на основі природного газу, 

відходів сільськогосподарського виробництва та біологічних відходів і 

відповідного зниження споживання нафтопродуктів. З огляду на те, що майже 

65 % нафти використовується в країні для забезпечення роботи транспорту, на 

федеральному рівні доведено завдання – протягом 10 років на 20 % знизити 

споживання бензину із запровадженням жорстких вимог у стандартах паливної 

ефективності автотранспорту. 

Передбачено законодавче заохочення компаній США до нарощування 

обсягів видобування нафти в Латинській Америці, Азії та Прикаспійському 

регіоні. 

Відповідно до чинного законодавства США з 2008 р. традиційне моторне 

паливо на АЗС має вміщувати не менше 7,8 % біопалива з доведенням цього 

показника до 11,3 % у 2030 р. 

Крім цього, встановлено, що з 2020 р. споживання моторного палива на 

нових малолітражних вантажних і легкових автомобілях має не перевищувати 7 

л на 100 км. 

На законодавчому рівні запроваджено податкові пільги і різні гранти для 

АЗС, що торгують бензином із додаванням біопалива. Установлено також 

підвищені технічні вимоги до електропобутової техніки. 

До 2020 р. споживання біопалива буде доведено до 36 млрд галонів, 

причому в основному планується використовувати біопаливо власного 

виробництва. Для цього забезпечено фінансування досліджень і розробок 

технологій з перероблення в біопаливо відходів целюлозно-паперових 

комбінатів. 

В останні роки відповідно до закону «Про альтернативу моторному 

паливу» до рангу державної політики введено використання природного газу як 

моторного палива. Широко застосовуються державні дотації на розвиток 

громадського транспорту. 
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Відповідно до закону «Про чисте повітря» заміну старих автомобілів на 

більш економічні стимулюють запроваджені норми паливної економічності, а 

також цільові податкові знижки в розмірі до 7 тис. дол. США на придбання 

відповідних нових гібридних автомобілів, виробництво яких на американських 

заводах, згідно з урядовим рішенням, до 2015 р. перевищить 1 млн одиниць. 

Понад 60 провідних організацій країн світу (енергокомпанії, провідні 

галузі тощо) взяли безпосередню участь у розробленні Національного плану дій 

з підвищення енергетичної ефективності, який став основою стратегії 

«Перспектива-2025». 

План дій дістав широкої підтримки урядів штатів, електричних компаній і 

споживачів. Агентство з охорони довкілля і Міністерство енергетики США 

лише сприяють здійсненню цієї державно-приватної ініціативи. 

Під час підготовки документа і розроблення основних цілей 

«Перспективи-2025» використовувався досвід понад двох десятиліть роботи у 

сфері підвищення енергоефективності. Більше половини всіх штатів прийняли 

програму підвищення енергоефективності, запровадили будівельні нормативи 

для підвищення енергоефективності нових будівель і споруд. 

Енергетичні  компанії  та  інші  організації  щороку  інвестують  близько 

2 млрд дол. на реалізацію програм енергозбереження, що дає змогу споживачам 

енергії щороку економити майже 6 млрд дол. 

Енергетичною стратегією США і планом дій з її реалізації визначено такі 

основні цілі та пріоритети: 

 підвищення енергоефективності національної економіки та рівня 

енергозбереження; 

 пріоритетне субсидіювання енергозберігаючих і безпечних 

енергетичних технологій; 

 підтримка нових продуктивних технологій отримання біопалива; 

 гарантоване досягнення незалежності економіки США від імпорту 

паливних ресурсів; 

 скорочення викидів, енергетичних вуглецевих забруднень, які 

руйнують довкілля. 

Енергетичну політику зорієнтовано на поступове наповнення 

енергетичного балансу країни відновлюваними ресурсами. 
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Для забезпечення виходу економіки США зі світової економічної та 

фінансової кризи Конгресом США ухвалено закон про невідкладні заходи 

стабілізації економіки, яким визначено податкові пільги для бізнесу та 

населення. Цим законом надано галузевого пріоритету енергоефективності 

через установлення низки стимулів для виробників і споживачів 

енергоресурсів, розрахованих на тривалий період: 

 пільги та стимули для підвищення енергоефективності на транспорті, 

у металургійній промисловості, газифікації вугілля тощо; 

 стимулювання ефективного використання енергоресурсів у житлово-

комунальному господарстві. 

У США широко використовуються різні стимулюючі заходи щодо 

підвищення енергоефективності, перш за все у сфері виробництва. Зокрема, у 

лютому 2009 р. Конгресом США прийнято Федеральний законопроект про 

підвищення економічної активності в економіці країни (The American Recovery 

and Reinvestment Act), розрахований на 10 років, який регламентує низку 

пільгових механізмів і стимулів енергозбереження загальною вартістю 787 

млрд дол. 

Зазначеною Програмою заплановано спрямування коштів на підтримку 

реалізації проектів підвищення енергоефективності за такими напрямами: 

 5 млрд дол. – на діючу вже протягом 30 років програму підвищення 

енергоефективності будинків, які належать сім’ям із низьким доходом; 

 4 млрд дол. – на модернізацію державного житла, що перебуває у 

веденні Міністерства житлового будівництва й міського розвитку; 

 3,2 млрд дол. – на гранти штатам і місцевим органам влади для 

підтримки проектів із підвищення енергоефективності державних будівель; 

 3,4 млрд дол. – на створення «розумних» електричних мереж в 

енергосистемі з нестабільним режимом виробництва електричної енергії; 

 15 млрд дол. на рік – на прикладні енергетичні розробки для 

створення та впровадження високопродуктивних вітроагрегатів, 

фотоелектричних панелей, технологій виробництва біопалива, розвитку 

маловідходних вугільних електростанцій з обов’язковою умовою виробництва 

всіх комплектуючих у межах країни; 

 300 млн дол. – на цінові знижки для споживачів, які купують 

енергозберігаючі електроприлади. 
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За рекомендацією президента на найближчі 10 років передбачено 160 

млрд дол. на інвестування розвитку ВДЕ та підвищення ефективності 

використання енергетичних ресурсів, за рахунок чого в енергетичному балансі 

країни до 2020 р. передбачено доведення частки відновлювальних 

енергоресурсів із нинішніх 7 до 25 %. У результаті запровадження 

законодавчого та нормативно-правового стимулювання в США в структурі 

вартості виробництва одиниці продукції в середньому припадає 18 % на 

енергозатрати (для порівняння: у Росії цей показник досягає 40 %). 

На перспективу до 2030 р. планується реалізувати низку заходів щодо 

підвищення ефективності використання енергоресурсів, розвитку 

відновлюваних джерел енергії та зниження емісії парникових газів за рахунок: 

 зниження енергомісткості промисловості на 50 % і опрацювання 

національних стандартів енергозбереження для будівництва; 

 скорочення споживання нафти як мінімум на 35 % за рахунок 

упровадження стандартів паливної ефективності; 

 прийняття федерального стандарту щодо кардинального збільшення 

обсягу виробництва електроенергії альтернативними джерелами. 

У США енергозбереження – такий самий бізнес, як і постачання енергії. 

Зекономлені кошти – це прибуток, який формується з меншими ризиками і не 

вимагає зусиль щодо просування на ринок. 

Двадцять чотири штати прийняли програми із ефективного використання 

енергоресурсів (EERS), які вимагають мінімального скорочення використання 

енергії, зокрема, за рахунок підвищення енергоефективності. Деякі з цих 

програм визначають не тільки скорочення загального споживання 

електроенергії, а й зниження її пікового попиту. EERS-програми мають 

охоплювати підвищення рівня використання природного газу та електроенергії. 

Ці програми є неоднаковими для різних штатів і залежать від організації 

енергосистеми відповідного штату. 

В останнє десятиліття більш як в десяти штатах країни створено EERS-

програми, якими передбачено такі вимоги: 

 у штаті Техас – недопущення збільшення піку електричного 

навантаження понад 20 % від прогнозу за рахунок впровадження програм з 

енергоефективності; 



Розділ 3. Запровадження комерційного обліку на ринку електричної енергії України 

286 

 

 у штатах Іллінойс і Огайо – досягнення енергозбереження не нижче 2 

% від щорічного енергоспоживання; 

 у штаті Мічиган – 1 % щорічної економії від реалізації електроенергії 

та 0,75 % щорічного підвищення економії використання природного газу; 

 у штаті Північна Кароліна – підвіщення рівня енергоефективності за 

рахунок перегляду обсягів розвитку відновлюваних джерел енергії; 

 у штаті Коннектикут – досягнення щорічного зниження на 1 % обсягів 

енергоспоживання від рівня 2010 р.; 

 у штаті Мейн – визначено 30-відсотковий рівень енергозбереження до 

2020 р. та зниження пікової потужності на 100 МВт до 2020 р. 

Відповідними програмами США передбачається законодавча підтримка 

розвитку енергокомпаній у вигляді послаблення податкових навантажень на 

підприємницьку діяльність у енергетиці, стимулювання залучення інвестицій у 

перспективні технології.  

У країні діє положення про обсяги енергозбереження, досягнуті 

енергокомпаніями, згідно з яким вони мають право на залучення 30 % коштів у 

прибуток компанії. За цих умов інвестування в енергозбереження є втричі 

вигіднішим для постачальника енергії, ніж будівництво нових 

енергопотужностей. Цим створено умови надвигідного інвестування 

енергокомпаніями та залучення кредитних ресурсів у енергозбереження для 

різних груп споживачів. Один із сегментів такої діяльності є стимулювання 

енергозбереження ціновими знижками на енергоресурси, які отримує споживач 

у разі придбання енергоефективного обладнання і економії енергії. Наданню 

компенсаційних виплат та цінових знижок передують верифікація, ретельна 

перевірка та аналіз одержуваної енергокомпанією вигоди. 

У промисловості країни споживається близько третини енергоресурсів. 

При цьому із 200 тисяч промислових підприємств близько 4 тисяч споживає 

понад 58 % енергоресурсів, в основному нафту (нафтопродукти) і природний 

газ. Держава фінансує проведення експрес-аудитів з енергоефективності 

найбільших промислових підприємств з визначенням відповідних рекомендацій 

і заходів з енергозбереження. 

Нова енергетична політика США передбачає досягнення головних цілей – 

підвищення енергоефективності економіки, скорочення викидів вуглекислого 

газу, субсидіювання впровадження чистих енергетичних технологій. 
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У березні 2010 р. за ініціативою президента США запроваджено нову 

програму субсидіювання з федерального бюджету впровадження 

теплоізоляційних матеріалів для будинків і енергозберігаючого обладнання 

через зниження їх вартості до 50 % від суми покупки, але не більше 3000 дол. 

У США запроваджено стандарти «зелених» будівель, що визначають 

критерії віднесення будівель до екологічно чистих через запровадження 

відповідних умов їх спорудження та експлуатації. Такі стандарти також діють у 

більшості розвинених країн, наприклад, у Великобританії, Франції, Німеччині, 

Італії, Австралії, Японії та Китаї. 

Запровадженим у 2002 р. стандартом «Лідерство в енергоекономічному та 

природоохоронному проектуванні» (LEED) визначається рівень оцінювання 

будівель і присвоюється їм відповідний рейтинговий бал. Стандартом «LEED» 

оцінюється екологічний стан земельної ділянки, економне використання води 

та електроенергії, вплив будівель на забруднення атмосфери, якість 

будівельних матеріалів і використання під час будівництва та облаштування 

будівель матеріалів із вторинної сировини. 

Визначається також якість внутрішнього мікроклімату тощо. Існує три 

категорії оцінювання і сертифікації будівель: «срібло», «золото» та «платина». 

Відповідно до цього у США діють три конкуруючі стандарти щодо «зелених» 

будівель: «Green Globes», «Model Green Homebuilding Guidelines» і «Standard 

189P», що відображають більш високі критерії оцінювання енерго- та 

екологічної ефективності. 

У деяких штатах поставлено завдання до 2030 р. удвічі знизити 

енергоспоживання новоспоруджуваних будинків. Муніципальним 

законодавством введено вимоги обов’язкового тестування на рівень 

енергоефективності за системою «Energy Star» із визначенням рейтингу від 1 до 

100 з відзначенням будівель площею понад 1000 м
2
 відповідним знаком. 

Реалізація зазначених та низки інших загальнонаціональних та вжитих на рівні 

штатів заходів дозволило за період 2000 – 2011 рр. знизити енергоємність ВВП 

більш ніж в 1,5 раза. 

Згідно з дорученням Уряду Росії щодо інноваційного розвитку 

електромереж  ВАТ  «ФСК ЕЭС»  наказом  Міненерго  Росії від  15.07.2010 р. 

№ 333 затверджено «Программу развития Единой энергетической системы 

России на 2010 – 2016 гг.». 
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На державному рівні відповідальність за створення електричних мереж 

нового покоління покладено на компанію ВАТ «ФСК ЕЭС». Перед компанією 

поставлено завдання – створити на основі вітчизняних науково-дослідних і 

конструкторських розробок за участю виробників сучасного енергетичного 

обладнання «розумну» мережу, яка відповідала б вимогам сучасних 

«інтелектуальних» технологій. 

Із метою сприяння впровадженню в російській електроенергетиці 

«інтелектуальних» технологій і формування «розумної» енергомережі у 2010 р. 

створено технологічну платформу «Интеллектуальная энергетическая система 

России», координатором якої є Російське енергетичне агентство Міненерго 

Росії. 

В ЄЕС Росії передбачено впровадження і освоєння нових 

енергоефективних інноваційних технологій і на їх основі розроблення таких 

типових проектних рішень: 

 керовані електричні мережі змінного струму на базі гнучких систем 

регулювання електропередавання змінного струму (FACTS); 

 керовані шунтувальні реактори (КШР); 

 статичні тиристорні компенсатори (СТК); 

 статичні компенсатори на базі повністю керованих вентилів 

(СТАТКОМ); 

 фазоповоротні пристрої (ФПП); 

 системи поздовжньої компенсації, електромеханічні перетворювачі 

частоти (ЕМПЧ) та інше. 

Міністерством енергетики РФ затверджено Адміністративний регламент 

виконання міністерством функції ведення державного реєстру проведення 

енергетичного обстеження, внесено відповідні зміни до методичних документів 

із визначення нормативних втрат енергетичних ресурсів, затверджено порядок 

укладання договору, який регулює умови установлення, зміни і (або) 

експлуатації приладів обліку енергетичних ресурсів. 

Указом Президента РФ від 13 травня 2010 р. «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 

образований  в   области   энергосбережения   и   повышения   энергетической  
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эффективности» установлено, що під час оцінювання діяльності органів 

виконавчої влади суб’єктів РФ і органів місцевого самоврядування міських 

округів і муніципальних районів враховуються показники ефективності їх 

діяльності у сфері енергозбереження і підвищення рівня енергетичної 

ефективності. Для цього перелік показників оцінювання ефективності 

діяльності органів виконавчої влади суб’єктів РФ доповнюється такими 

показниками: 

 енергоємність валового регіонального продукту; 

 частка енергетичних ресурсів (електрична і теплова енергія, вода, 

природний газ), розрахунки за споживання яких здійснюються на основі 

показників приладів обліку в загальному обсязі спожитих енергетичних 

ресурсів; 

 частка енергетичних ресурсів, що виробляються на території регіону; 

 питоме споживання енергетичних ресурсів (електрична і теплова 

енергія,  вода,  природний газ)  у  багатоквартирних будинках із розрахунку на 

1 м
2
 загальної площі і (або) на одну людину; 

 частка витрат консолідованого бюджету суб’єкта Федерації на 

реалізацію регіональної програми енергозбереження і підвищення енергетичної 

ефективності в загальному обсязі витрат консолідованого бюджету регіону. 

Керівники місцевих адміністрацій міських округів і муніципальних 

районів зобов’язані щорічно надавати доповіді про стан виконання завдань з 

енергоефективності. Уряду РФ доручено забезпечити виділення грантів для 

сприяння регіонам діяльності у сфері енергозбереження і підвищення 

енергоефективності. 

У 2010 р. в Росії введено в дію федеральний закон № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», основні положення якого спрямовано на підвищення 

енергоефективності виробництва та постачання теплової енергії та зниження 

надвисоких втрат енергії в теплових мережах (з 20 – 30 % до 6 – 8 %), 

спричинених, у першу чергу, високим рівнем зношення обладнання теплових 

мереж. 

Законом установлено пріоритетне використання комбінованої системи 

виробництва електричної і теплової енергії (когенерації), впровадження 

тарифного регулювання для підвищення економічної та енергетичної ефек- 
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тивності в цій сфері. Визначено випереджальний розвиток систем когенерації – 

мікро-ТЕЦ, теплоцентралей з паливними елементами та мікро-ГТУ. 

У Росії прийнято низку законодавчих і нормативних актів щодо 

стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). Поправками до 

федерального закону № 35 «Об электроэнергетике» вперше було законодавчо 

введено поняття «відновлювані джерела», визначено джерела енергії, які 

належать до поновлюваних, та основні напрями, принципи і методи підтримки 

розвитку ВДЕ; введено положення щодо випуску сертифікатів, що 

підтверджують певний обсяг генерації на ВДЕ; установлено надбавки до 

виваженої ціни оптового ринку для виробників електроенергії на ВДЕ та 

запроваджено обов’язковість купівлі на оптовому ринку електроенергії, 

виробленої на ВДЕ. Закон є базовим для всіх подальших законодавчих 

ініціатив, проте він не містить конкретних механізмів підтримки розвитку ВДЕ. 

Постановою Уряду РФ № 426 від 3 червня 2008 р. «О квалификации 

генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии» 

визначено перелік вимог до генеруючого об’єкта, виконання яких дає право на 

отримання державної підтримки. Визначено механізм взаємодії з Радою ринку і 

порядок підтвердження статусу об’єкта, класифікованого як ВДЕ. 

Наказом Міненерго Росії від 17 листопада 2008 р. № 187 «О порядке 

ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих объем 

производства электрической энергии на квалифицированных генерирующих 

объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых 

источников энергии» встановлено систему випуску і відшкодування 

сертифікатів, що підтверджують генерацію на основі ВДЕ для різних джерел 

енергії. 

У січні 2009 р. було прийнято один із найважливіших документів – 

розпорядження Уряду РФ №1-р «Основные направления государственной 

политики в сфере повышения энергетической эффективности 

электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников 

энергии на период до 2020 г.», який установлює принципи державної політики, 

комплекс заходів щодо розвитку ВДЕ і цільові показники використання ВДЕ у 

сфері електроенергетики. Зокрема, передбачається збільшення частини 

використання ВДЕ (крім ГЕС потужністю більше ніж 25 МВт) з 0,9 % у 2008 р. 

до 1,5 % – у 2010 р., до 2,5 % – у 2015 р. і до 4,5 % – у 2020 р., що відповідає  
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обсягу виробництва електроенергії ВДЕ у 2020 р. – близько 80 млрд кВт∙год. 

Згідно з цим розпорядженням Міненерго РФ відповідає за координацію 

діяльності федеральних органів виконавчої влади з реалізації основних 

напрямів розвитку ВДЕ, зазначених у документі. 

Удосконалена законодавча база дала змогу розпочати реалізацію шести 

комплексних пілотних проектів в інноваційній сфері: «Новий світ», 

«Енергоефективний квартал», «Енергоефективна соціальна сфера», «Мала 

комплексна енергетика», «Інноваційна енергетика», «Рахуй, економ і плати». 

Для реалізації завдань кардинального підвищення енергоефективності 

економіки Росія широко використовує передовий досвід розвинених країн. 

Здійснюється співробітництво з профільними міністерствами Франції, Італії, 

Японії. 

За підтримки урядів ЄС та Росії запропоновано створити Центр 

енергетичного партнерства, який сприятиме передачі технологій, обміну 

інформацією в енергетиці. 

Російсько-американською президентською комісією в липні 2009 р. 

досягнуто домовленості між президентами Росії і США про створення 

Міжвідомчої робочої групи з енергетики і навколишнього середовища, яку за 

рішенням президентів двох країн очолять міністри відповідних відомств. 

За спільною ініціативою Президента РФ і федерального канцлера ФРГ 

створено Російсько-Німецьке енергетичне агентство (RUDEA), покликане 

сприяти розвитку взаємовигідних інтеграційних процесів у енергетичній сфері. 

Починаючи з 2008 р. Росія є повноправним учасником Міжнародного 

партнерства зі співробітництва у сфері енергоефективності – IPEEC. Членами 

партнерства з вересня 2009 року стали Росія, Італія, США, Бразилія, Канада, 

Франція, Німеччина, Японія, Південна Корея, Мексика, Китай, Великобританія 

та Єврокомісія (як спостерігач). 

 

Україна: законодавче та нормативно-правове забезпечення 

підвищення ефективності використання енергоресурсів 

Україна належить до енергодефіцитних країн і задовольняє свої потреби в 

паливно-енергетичних ресурсах (ПЕР) за рахунок власного їх видобутку менш, 

ніж на 50 %.  
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Основні стратегічні напрями підвищення енергоефективності та реалізації 

потенціалу енергозбереження полягають у структурно-технологічній 

перебудові економіки країни та у створенні адміністративних, нормативно-

правових і економічних механізмів, що сприяють підвищенню 

енергоефективності та енергозбереженню. 

Правовим базисом у реалізації державної політики у сфері 

енергоефективності є: 

 Закони України «Про енергозбереження», «Про електроенергетику», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» 

тарифу», «Про ратифікацію Договору до Енергетичної Хартії та Протоколу до 

Енергетичної Хартії з питань енергетичної ефективності і суміжних 

екологічних аспектів», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної 

енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» та інші; 

 рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан 

реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів», «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

енергетичної безпеки України», та інші; 

 числені національні стандарти і нормативи у сфері енергозбереження. 

Незважаючи на прийняття низки законів і нормативно-правових актів, 

правове регулювання у сфері енергоефективності та енергозбереження 

потребує подальшого вдосконалення та систематизації. Стримується процес 

забезпечення відповідності правової основи енергетичного сектора України 

європейському енергетичному законодавству відповідно до «Угоди про 

партнерство і співробітництво між Україною та ЄС», «Програми інтеграції 

України до ЄС», «Спільної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» та «Протоколу про приєднання України до Європейського 

енергетичного співтовариства» (ратифіковано в лютому 2011 р.). Затримується 

також виконання зобов’язань України щодо імплементації низки Директив 

Євросоюзу. 

Підвищення рівня енергоефективності в усіх галузях економіки України 

визначено Президентом та Урядом України як пріоритетні напрями 

забезпечення енергетичної безпеки нашої країни. 
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Сьогодні законодавством України передбачено декілька видів державної 

підтримки у сфері енергоефективності: пряме бюджетне фінансування; 

звільнення від ПДВ ввізного мита; звільнення частини прибутку від 

оподаткування; установлення спеціального тарифу на електроенергію; надання 

державних гарантій під кредитні лінії, взяті в кредитних установах та інші. 

Для кардинального підвищення ефективності використання енергетичних 

ресурсів у березні 2010 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Державну 

цільову економічну програму енергоефективності на 2010 – 2015 рр., метою 

якої визначено зниження рівня енергоємності ВВП протягом строку дії на 20 % 

порівняно з 2008 р. (щороку на 3,3 %) та наближення ефективності 

використання енергоресурсів до рівня розвинутих країн і стандартів ЄС. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання 

Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери 

виробництва  енергоносіїв  із  поновлюваних джерел енергії та альтернативних  

видів палива на 2010 – 2015 роки» від 25.01.2012 р. № 105 внесено зміни до 

Програми щодо удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері 

енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива; зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат 

енергоресурсів через модернізацію обладнання; впровадження сучасних 

енергоефективних технологій; удосконалення системи державного управління 

та популяризації енергоефективності. Очікувані результати – підвищення 

енергоефективності в галузях економіки та зменшення на 25 % споживання 

імпортованого природного газу. 

Робочими документами Програми є регіональні та галузеві програми з 

підвищення енергоефективності та програми зі зменшення споживання 

енергоресурсів бюджетними установами. Сьогодні розроблено 27 регіональних 

і 15 галузевих програм підвищення енергоефективності та 44 програми зі 

зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами. 

З метою виконання указів Президента України «Про невідкладні заходи 

щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів» 

та «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про стан 

реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів», а також розпорядження Кабінету Міністрів 

України «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення спо- 
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живання енергоресурсів» від 17.12.2008 р. № 1567-р Міністерством 

регіонального розвитку та будівництва України наказом від 30.06.2009 р. № 257 

затверджено «Галузеву програму енергоефективності у будівництві на 2010 – 

2014 рр.», розроблену Науково-технічним центром з питань енергоефективності 

та енергозбереження у сфері будівництва. Програмою передбачено 

вдосконалення нормативно-правової бази, що регулює питання 

енергоефективності у сфері будівництва відповідно до європейських 

стандартів, визначено проблемні питання, які не врегульовано чинним 

законодавством України. Це, зокрема, питання законодавчого визначення 

правових та організаційних засад забезпечення енергетичної ефективності 

об’єктів житлово-громадського призначення та правового забезпечення 

створення, запровадження і проведення енергетичного аудиту об’єктів 

будівництва, а також механізми залучення і розширення споживання 

альтернативних і поновлюваних джерел енергії в будівництві в умовах діючої 

тарифної політики. 

З метою виконання Директиви ЄС 2002/91/ЄС про експлуатаційні 

характеристики будівель у сфері енергозбереження Мінбудом України 

затверджено державні будівельні норми України ДБН В. 2.6-31:2006 «Теплова 

ізоляція будівель» та ДБН В.1.2-11-2008 «Система забезпечення надійності та 

безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд». З 

набуттям чинності зазначених будівельних норм на території країни втратили 

чинність СН и П ІІ-3-79. 

Наказом Державного агентства України з інвестицій та інновацій від 

25.09.2009 р. № 49 затверджено «Галузеву програму підвищення 

енергоефективності економіки України шляхом впровадження інновацій на 

2010 – 2014 роки», метою якої визначено створення сприятливих умов для 

стійкого зниження енергоємності ВВП, підвищення ефективності використання 

ПЕР і забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Обсяг 

фінансування Програми становить 3449,2 млн грн. 

Для реалізації політики енергозбереження Україна співпрацює з низкою 

іноземних фінансових установ. Так, Україна спільно зі Світовим Банком 

реалізовують «Проект енергоефективності», в рамках якого Світовим Банком 

було ратифіковано угоду про виділення українській стороні 30-річної позики в 

розмірі 200 млн дол. Кошти цієї позики інвестовано в проекти енергозбере- 
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ження на промислових підприємствах, у муніципалітетах та об’єктах 

муніципальної власності, а також енергосервісних компаніях. Проект створено 

як допомогу Україні в досягненні зменшення енергоємності продукції на 20 % 

до 2015 р. і на 50 % – до 2030 p., як зазначено в Енергетичній стратегії України 

на період до 2030 р. 

Важливою складовою співробітництва України з ЄС є спільна реалізація 

в Україні програм секторальної бюджетної підтримки ЄС для проведення 

структурних реформ. Порядок підготовки, виконання та проведення 

моніторингу програм секторальної бюджетної підтримки ЄС в Україні 

затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15.09.2010 р. № 841. 

Метою реалізації програм є фінансова та інституційна підтримка зусиль Уряду 

України в реалізації політики, спрямованої на поступову інтеграцію  України до 

стандартів ЄС шляхом виконання стратегічних документів із реформування та 

розвитку відповідних сфер державної політики України. 

Сьогодні в рамках вже укладених Угод про фінансування реалізуються 

шість програм секторальної бюджетної підтримки, у тому числі у сферах 

енергетики, енергоефективності та відновлюваних джерел енергії. Для 

підтримки виконання Енергетичної стратегії України в галузі 

енергоефективності та відновлюваних джерел енергії сума коштів становила 63 

млн євро з відповідними траншами у 2010 р. – 31 млн євро, 2011 р. – 16 млн 

євро, 2012 р. – 16 млн євро. 

Для оперативного та об’єктивного відображення тенденцій розвитку в 

сфері виробництва та споживання енергоресурсів паливно-енергетичний баланс 

України сформовано за методологією Міжнародного Енергетичного Агентства 

(МЕА), що надає можливість для порівняльного оцінювання результативності 

та ефективності державної політики. 

Узагальнюючим показником ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів є питомі витрати первинної енергії на одиницю валового 

внутрішнього продукту країни (ВВП) – енергоємність ВВП (рис. 3.23). На 

сучасному етапі розвитку країни фактор зниження енергоємності ВВП є 

головним чинником для забезпечення енергетичної незалежності держави, 

підвищення її енергетичної безпеки, а також сталого соціально-економічного 

розвитку країни.  
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Разом з тим високий рівень енергоємності вітчизняної економіки, 

нераціональне енергоспоживання під час виробничих процесів знижують 

конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світових ринках, створюють 

від’ємне навантаження на зовнішньоторговельний баланс і знижують 

енергетичну та економічну безпеку України. Висока енергоємність вітчизняної 

продукції, зумовлена застарілими основними фондами та технологіями, є 

однією з причин істотного відставання економіки України від промислово 

розвинених країн світу. 

Згідно зі статистичними даними МЕА і органів державної статистики 

енергоємність ВВП в Україні становила у 2010 р. 0,47 т н.е. на 1 тис. дол. США. 

Цей рівень у 3,52 раза вище, ніж у країнах ОЕСР, у 3,84 раза вище проти 

середнього значення по ЄС та в 2,61 раза перевищує середньосвітовий рівень 

(рис. 3.24). 

За інформацією Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження (ДАЕЕ) за період 2000 – 2008 рр. в Україні відмічено 

позитивну динаміку щорічного зниження енергоємності ВВП. Проте у 2009 р. 

енергоємність ВВП зросла на 2,4 % і становила 0,65 кг у.п./грн, що зумовлено 

кризовим станом виробництва та відповідним зниженням обсягів ВВП (на 15 % 

до рівня 2008 р.). 

У 2010 та 2011 рр., за даними ДАЕЕ, досягнуто зменшення енергоємності 

ВВП, яка становила 0,64 кг у. п./грн, а у 2011 р. – 0,63 кг у.п./грн, що на 1,56 % 

менше, ніж у 2010 р. (рис. 1). У той самий час, за оцінкою МЕА, в Україні у 

2010 р. рівень енергоємності ВВП (з урахуванням ПКС) становив 0,47 т н.е. на 

1 тис. дол. США в цінах за валютним курсом 2005 р. проти 0,44 – за 2008 р. 

Враховуючи низький рівень енергоефективності використання 

енергетичних ресурсів у більшості регіонів України, на замовлення компанії 

«Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ) Аналітичним центром «Бюро 

економічних і соціальних технологій» (БЕСТ) було виконано інформаційно-

аналітичну роботу «Рейтинг енергоефективності областей України» (Ukrainian 

Energy Index – UEI-2012). У роботі проаналізовано ефективність споживання 

енергоресурсів на регіональному рівні протягом 2007 – 2010 рр. і проведено 

всебічний аналіз використання енергоресурсів у кожній області України за 

наявного рівня розвитку економіки регіону. Вперше було визначено 

енергоефективність української економіки з урахуванням її структури. 
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Оцінювання проведено на основі зіставлення показників з енерговитрат з 

аналогічними показниками країн ЄС з відповідними висновками як в цілому по 

економіці регіону, так і за структурою: промисловість, сільське господарство, 

житловий сектор та сфера послуг. 

Методика розроблення Рейтингу енергоефективності областей України 

базується на методології МЕА, яка дозволяє виділяти головні чинники, що 

визначають енергоефективність енергоспоживання: економічну діяльність, 

структуру економіки та енергоємність виробництва, що, в свою чергу, 

допомагає більш повно оцінювати енергоефективність порівняно зі 

стандартним оцінюванням (кількість спожитих енергоресурсів на одиницю 

виробленої продукції). За еталон порівняння взято середнє питоме 

енергоспоживання галузями ЄС у 2007 р. Інтерпретація отриманих результатів 

– якщо показник регіону дорівнює 100 %, то його енергоспоживання відповідає 

вимогам ЄС. 

Для забезпечення об’єктивності Рейтингу і контролю за його реалізацією 

було створено Експертну раду, до складу якої на запрошення СКМ увійшли 

найавторитетніші українські та іноземні фахівці в галузі енергозбереження. За 

підсумками проведеного дослідження було встановлено: рівень 

енергоефективності має значні відмінності в різних регіонах України; 

енергоємні галузі промисловості України є одними з найменш 

енергоефективних; нижчі місця у рейтингу зайняли області України, де в 

структурі економіки домінують неефективні енергоємні виробництва та 

неефективний житлово-комунальний сектор. Також було визначено чинники 

неефективного споживання енергоресурсів і надано пропозиції щодо заходів з 

підвищення енергоефективності та скорочення енергоємності виробництва та 

послуг. 

Перші три місця в рейтингу UEI-2012 посіли Вінницька, Херсонська та 

Закарпатська області. Їх енергоефективність становила відповідно 65,5; 64,7 і 

62,4 % від середнього рівня ЄС. Найнижчі місця в рейтингу посіли 

Дніпропетровська, Луганська і Запорізька області з енергоефективністю 30,1; 

30,2 і 34,1 % від рівня ЄС відповідно. Результати пілотного проекту UEI-2012 

показали також, що, якщо за наявної структури економіки використовувати 

підходи та технології ЄС, то щорічна економія загалом у країні становитиме до 

12 млрд євро. 
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Проект UEI-2012 дозволяє керівникам областей і країни вже сьогодні 

окреслити конкретні напрями підвищення енергоефективності та засоби їх 

реалізації для отримання відчутних результатів. Крім того, UEI-2012 дає 

можливість оцінити внесок уже реалізованих проектів у підвищення 

енергоефективності національної економіки. 

У проекті UEI-2012 зазначено, що реальне підвищення 

енергоефективності до європейського рівня дозволить скоротити кінцеве 

споживання паливно-енергетичних ресурсів у чотирьох секторах – 

промисловості, сільському господарстві, сфері послуг і житловому секторі на 

57 %, або на 31,9 млн т н. е., а це – близько 39 млрд м
3
 газу – більше, ніж 

Україна імпортує з Росії. Україна використовує набагато більше 

енергоресурсів, ніж європейські країни використовували в тих самих секторах 

десять років тому. При цьому потенціал енергозбереження в Україні становить 

47,6 % від поточного обсягу енергоспоживання, що в грошовому еквіваленті 

становить близько 13,8 млрд євро. 

Висока енергоємність ВВП вкрай негативно впливає на рівень 

собівартості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції на світових 

ринках, перш за все – у найенергоємніших галузях економіки (металургійна, 

хімічна та нафтохімічна тощо), додана вартість яких є основою наповнення 

ВВП та бюджету країни. В умовах високого рівня залежності економіки 

України від імпорту паливно-енергетичних ресурсів основою підвищення 

енергетичної та економічної безпеки держави є зниження енергоємності 

продукції та підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. 

Сталу роботу промислово-технічного потенціалу ПЕК пов’язано зі 

стабільністю постачання відповідної сировини, власні можливості забезпечення 

якою в країні залишаються вкрай обмеженими. 

За даними Держстату, в Україні у 2011 р. спожито близько 182,6 млн т 

у.п. (126,4 млн т н. е), найбільша частка якого припадає на природний газ – 66 

млн т у.п. (рис. 3.25). У структурі споживання природний газ становив 38,2 % 

від загального його обсягу, вугілля – 33,5 %, нафта та нафтопродукти – 10,2 %, 

ядерна енергія – 16,1 %, гідравлічна енергія – 2,0 %. 

Неефективне використання паливно-енергетичних ресурсів зумовлює 

необхідність додатково імпортувати понад 50 % загального обсягу енергоносіїв, 

що споживаються галузями національної економіки (рис. 3.26). 
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У 2011 р. найбільше спожито паливно-енергетичних ресурсів при 

виробництві електроенергії ТЕС і ТЕЦ (близько 21,4 % від їх загального 

обсягу); переробного чавуну – 12,16 %; теплоенергії, виробленої і відпущеної 

котельними – 11,23 %; теплоенергії, виробленої і відпущеної електростанціями 

– 4,9 %; при виробництві залізних неагломерованих руд і концентратів – 2,03 

%; залізорудних агломерованих концентратів – 2,03 %; на діяльність 

трубопровідного транспорту з транспортування природного газу – 1,95 %; на 

видобування кам’яного неагломерованого вугілля – 1,69 %; при виробництві 

феросплавів – 1,3 %. 

Сьогодні в Україні паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) 

характеризується високим рівнем зношеності технологічного обладнання та 

незадовільними темпами оновлення основних фондів. Експлуатація морально 

та фізично застарілого устаткування ПЕК призводить до перевитрат паливно-

енергетичних ресурсів і забруднення навколишнього природного середовища. 

У 2011 р. електростанціями України вироблено 194,9 млрд кВт∙год, з яких 

48 % – ТЕС; 46,3 % – АЕС; 5,6 % – ГЕС та 0,1 % – іншими електростанціями. 

На виробництво електроенергії ТЕС і ТЕЦ у 2011 р. витрачено 31,7 млн т у.п., з 

яких 86,16 % – вугілля; 11,86 % – природний газ; 0,22 % – топкові важкі мазути 

та 1,76 % – інші види палива. 

Одним з головних показників ефективності роботи ТЕС і ТЕЦ є питомі 

витрати умовного палива на виробництво 1 кВт∙год електроенергії. У 2011 р. 

вони хоч і зменшилися на 0,7 % порівняно з 2010 р. (379,4 кг у.п./тис. кВт∙год), 

проте залишаються надто високими порівняно з відповідним показником 

розвинутих країн (310 – 320 кг у.п./тис. кВт∙год). Зменшилися на 0,6 % 

порівняно з 2010 роком питомі витрати енергоресурсів на виробництво 

теплоенергії, виробленої електростанціями, які складають179 кг у.п./Гкал. 

Залишаються високими втрати електроенергії в електричних мережах 

усіх класів напруги (13 %), найбільша частина з яких припадає на 

електромережі напругою 0,38 – 154 кВ. У розвинутих країнах світу цей 

показник становить: у Німеччині – 5 %, в Італії – 6,4 %, у Франції – 7,4 %, у 

США – 5,4 %, в Японії – 5,5 %. 

Промисловість України споживає близько 40 % всіх енергоресурсів. 

Найбільшим споживачем сировини, матеріально-технічних і паливно-

енергетичних ресурсів і відповідно найбільшим виробником продукції в 

промисловості є гірничо-металургійний комплекс, енергоспоживання якого 

становить 65 % від загального енергоспоживання в промисловості. 
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Витрати енергоресурсів на виробництво продукції українськими 

металургійними підприємствами суттєво перевищують енерговитрати 

іноземних виробників. Так, наприклад, питомі витрати паливно-енергетичних 

ресурсів на виробництво чавуну на українських металургійних підприємствах 

майже на 33 % вищі, ніж на провідних підприємствах світу. 

Програмою енергозбереження та енергоефективності в гірничо-

металургійному комплексі як складовою частиною Галузевої програми 

підвищення енергоефективності Мінпромполітики до 2017 року, затвердженої 

наказом Міністра промислової політики України від 25.02.09  р. № 152, 

передбачено наблизити підприємства гірничо-металургійного комплексу 

України до стандартів провідних країн світу, скоротити різницю в питомих 

витратах паливно-енергетичних ресурсів до 6 – 8 %. 

З метою зменшення енергоспоживання галузі здійснюються заходи щодо 

запровадження передових енергоефективних технологій та обладнання, у тому 

числі: переведення доменних печей з природного газу на пиловугільне паливо; 

будівництво машин неперервного лиття для нарощування обсягів 

сталеплавильного виробництва та деяких інших сучасних технологій. За 

рахунок запровадження цих заходів економія природного газу лише в 

металургії може досягти 3,8 млрд м
3
 щорічно. Підвищення енергоефективності 

української металургії до світового рівня дозволило б знизити споживання 

енергоресурсів на 15,3 млн т у.п. 

На підприємствах хімічної промисловості досягнуто зменшення 

фактичних питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у 2011 р. порівняно 

з 2010 р. на виробництво: 1 т синтетичного аміаку – на 14,5 %; 1 т азотних 

мінеральних чи хімічних добрив – на 13,2 %; 1 т нітратів калію (селітри) – на 

1,6 %; 1 т карбаміду – на 0,9 %; 1 т сірчаної кислоти – на 0,5 %. Разом з цим 

питомі витрати енергетичних ресурсів значно перевищують їх рівень у 

розвинутих країнах і середньосвітовий рівень. 

У галузі виробництва будівельних матеріалів збільшилися фактичні 

питомі витрати паливно-енергетичних ресурсів, а саме: на виробництво 1 т 

цегли, блоків, плитки та інших керамічних вогнетривких виробів – на 38,1 %; 

на виробництво 1 т портландцементу, цементу глиноземного, шлакового 

безклінкерного та аналогічних гідравлічних цементів – на 37,2 %. 
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Виробництво понад 75 % цементу в Україні здійснюється в основному 

найбільш енергозатратним «мокрим» способом. При цьому в країнах 

Євросоюзу та інших провідних країнах світу виробництво цементу практично 

повністю переведено на сучасні технології. 

У 2011 р. здійснювалося розроблення національних стандартів із 

визначення енергоємності технологічного процесу виробництва: будівельних 

матеріалів, скла, марганцевих руд, феросплавів, сталі, аміаку, азотних добрив та 

інших видів продукції. Результатом впровадження цих національних стандартів 

є встановлення для промислових підприємств відповідних галузей граничних 

показників енергоємності технологічних процесів виробництва одиниці 

продукції на основі розрахунків за технічними характеристиками 

енергоефективного обладнання, та як наслідок – поступового зниження 

енергоємності ВВП країни. Проте більшість власників підприємств недостатньо 

активно вкладають кошти в модернізацію та оновлення виробництва. 

На житлово-комунальне господарство припадає майже 30 % всього 

енергоспоживання в Україні. Зокрема, лише на виробництво теплової енергії 

котельними у 2011 р. витрачено 15,9 млн т у.п., з яких 85,43 % – природний газ, 

6,1 % – вугілля, 2,1 % – кам’яновугільний газ, 0,8 % – дрова для опалення, 0,65 

% – топкові важкі мазути, 0,1 % – брикети, окатиші з вугілля, 4,82 % – інші 

види палива. Питомі витрати енергоресурсів на виробництво 1 Гкал теплової 

енергії котельними у 2011 р. зменшилися на 0,3 % порівняно з 2010 р. і 

становили 174,7 кг у.п./Гкал, у той час, як середньосвітовий показник питомих 

витрат енергоресурсів на виробництво 1 Гкал теплової енергії становить 140 – 

150 кг у.п. 

Виконання енергоефективних заходів в житлово-комунальному 

господарстві здійснюється в рамках Галузевої програми енергоефективності та 

енергозбереження в житлово-комунальному господарстві на 2010 – 2014 рр., 

затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального 

господарства України від 10.11.09 р. № 352. Програмою передбачено 

зменшення енергоємності виробництва продукції, виконання робіт і надання 

послуг щорічно на 3 – 5 % та скорочення втрат теплової енергії і води щорічно 

на 1 – 3 %. На виконання Програми у 2011 р. було витрачено 1228,209 млн грн.  
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Проте значного зменшення енергоємності виробництва основних видів 

продукції в галузі не відбувається, а втрати теплової енергії та води в деяких 

регіонах постійно зростають. Для здійснення енергоефективних заходів і 

виконання енергоефективних проектів у житлово-комунальному господарстві 

актуальними є такі технології: 

 використання теплових насосів для виробництва теплової енергії; 

 модернізація існуючих газових котелень і заміна котлів з 

переведенням їх на альтернативні види палива, у тому числі на біопаливо; 

 використання новітніх технологій при здійсненні санації об’єктів 

бюджетної, соціальної та комунальної сфери, які відповідають передовому 

зарубіжному досвіду. 

У рамках співробітництва з Північною екологічною фінансовою 

корпорацією (НЕФКО) готується до впровадження Програма «Демо-Україна» 

для реалізації енергоефективних проектів у секторі теплопостачання в 10 містах 

України (відібрані міста зможуть отримати фінансування у вигляді гранту до 

300 тис. євро та позики в обсязі до 400 тис. євро). З НЕФКО підписано 

відповідний Меморандум, а також Протокол про співпрацю з Посольством 

Королівства Швеції. Зараз ведеться робота щодо відбору проектів для участі в 

програмі «Демо-Україна». Здійснюється співпраця в рамках Проекту «Реформа 

міського теплозабезпечення», що реалізується за фінансової підтримки 

Агентства США з міжнародного розвитку. Основні положення цього проекту 

спрямовано на створення системи енергоменеджменту та енергомоніторингу, 

розроблення міських енергетичних планів у 21 місті України, проведення 

енергоаудитів будівель і систем теплопостачання, підготовку інвестиційних 

пропозицій, упровадження енергоефективних заходів для залучення інвестицій. 

Завдяки цьому вже впроваджено 21 інвестиційний проект із підвищення 

енергоефективності теплопостачання на основі співфінансування та державно-

приватного партнерства (внесок проекту – 2,5 млн дол. США); залучено 

інвестицій від міжнародних фінансових установ, комерційних банків і 

приватних інвесторів обсягом 35 млн дол. США; забезпечено економію 57 млн 

м
3
 природного газу. 
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Крім того, в Україні реалізується проект «Енергоефективність у 

будівлях», що здійснюється за рахунок коштів Німецького бюро міжнародного 

співробітництва. Для впровадження муніципального енергетичного 

менеджменту в секторі будівель у 4 містах України (Чернігів, Івано-Франківськ, 

Миргород, Новоград-Волинський) розроблено міські енергетичні плани, 

створено відділи з енергозбереження в органах місцевого самоврядування, 

проведено енергоаудити будівель бюджетної сфери, впроваджено системи 

енергетичного моніторингу та контролю, підготовлено конкретні пілотні 

проекти з метою залучення інвестицій. 

Через нагальну актуальність невідкладного розв’язання проблем 

ефективного використання енергетичних ресурсів Президентом України 

презентовано Програму економічних реформ на 2010 – 2014 рр. «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а також 

проголошено 10 пріоритетних національних проектів. Два з них – для реалізації 

в енергетичній галузі: будівництво на Чорноморському узбережжі терміналу 

для приймання 10 млрд м
3 

скрапленого природного газу («Нова енергія»), що 

дасть можливість на третину знизити вартість його імпорту; створення 

екологічно чистої енергії («Енергія природи») на основі розвитку вітрової та 

сонячної енергетики в південних районах країни. Зокрема, проектом «Енергія 

природи», затвердженого Указом Президента від 02.07. 2010 р. № 747/2010, 

передбачено до 2014 р. збільшити частку ВДЕ в національному 

енерговиробництві до 3 % з уведенням потужностей ВЕС, СЕС і малих ГЕС 

обсягом 2 тис. МВт. 

Відповідно до умов Протоколу щодо приєднання України до Договору 

про заснування Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе 

зобов’язання щодо розроблення плану запровадження Директиви 2001/77/ЄС 

(замінено Директивою 2009/28/ЄС) із сприяння використанню на внутрішньому 

ринку електроенергії, виробленої з ВДЕ. Зазначені документи встановлюють 

індикативи щодо частки споживання електроенергії, виробленої з ВДЕ. Зокрема 

для країн ЄС до 2020 р. зазначена частка становитиме не менше 20 %. 

Договір про Енергетичну Хартію (ст. 19) також зобов’язує країни-члени 

приділяти особливу увагу використанню ВДЕ. 
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Відповідно до Закону України від 21.12.2010 р. № 2818-IV «Про основні 

засади державної екологічної політики України на період до 2020 року» 

ключовим напрямом є зниження енергоємності економіки і забезпечення 

екологічно збалансованого природокористування за рахунок: 

 підвищення енергоефективності виробництва на 25 % до 2015 р. та на 

50 % до 2020 р. (порівняно з базовим 2010 р.) шляхом впровадження 

ресурсозбереження; 

 збільшення обсягу використання відновлюваних та альтернативних 

джерел енергії на 25 % до 2015 р. та на 55 % – до 2020 р. від базового рівня; 

 технічного переоснащення виробництва на основі впровадження 

інноваційних проектів, енергоефективних і ресурсозберігаючих технологій, 

маловідходних, безвідходних та екологічно безпечних технологічних процесів – 

до 2020 р.; 

 запровадження до 2015 р. системи економічних та адміністративних 

механізмів з метою стимулювання виробника до сталого та відновлюваного 

природокористування і охорони навколишнього природного середовища, 

широкого запровадження новітніх, більш чистих технологій й інновацій у сфері 

природокористування. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 p. № 447 було 

затверджено зміни до Державної цільової економічної програми 

енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 

рр., якими передбачено оптимізацію структури енергетичного балансу держави, 

в якому частку енергоносіїв, отриманих із ВДЕ та альтернативних видів палива, 

має бути доведено у 2015 р. до 10 %. При цьому слід зазначити, що проектом 

оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 р. передбачено довести 

частку ВДЕ в енергетичному балансі країни до 2020 р. до 1,7 %, а в 2030 р. – 

лише до 4,6 %, що може стати стримуючим фактором для притоку вже 

анонсованих іноземних і вітчизняних інвестицій у розвиток ВДЕ і не сприятиме 

активізації робіт з підвищення енергетичної безпеки країни відповідно до 

Національного проекту «Енергія природи». При цьому в переважній більшості 

країн Європи ще у 2005 р. загальна частка ВДЕ була значно вищою, ніж 

Україна планує досягти в 2030 р. 
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Також слід підкреслити, що внаслідок впровадження «зелених» тарифів, 

які стимулюють розвиток ВДЕ, загальна потужність об’єктів відновлюваної 

енергетики за два роки збільшилася в 4 рази – з 146 до 576 МВт. Протягом 2011 

р. та 10 місяців 2012 р. на ВДЕ вироблено 995 млн кВт∙год електроенергії, 1,2 

млн т твердого біопалива та 49 тис. т рідкого біопалива. 

У 2013 р. в Україні в сонячній і вітровій енергетиці планується ввести в 

експлуатацію відповідно по 300 МВт потужностей з можливістю доведення 

виробництва електроенергії за рахунок поновлюваних джерел до 2 млрд 

кВт∙год. 

У 2012 р. Урядом країни до Державної цільової програми було внесено 

зміни для стимулювання населення до впровадження енергоефективного 

обладнання та технологій шляхом компенсації частини відсотків за 

користування кредитами, а також для стимулювання промислових підприємств 

– через відшкодування частини вартості проектів. 

В умовах зростання виробництва електроенергії на електростанціях, які 

використовують ВДЕ, виникає декілька проблем, перш за все – планування та 

дотримання режиму роботи енергосистем, підтримання параметрів мереж у 

допустимих межах, забезпечення балансу між виробництвом і споживанням 

електроенергії ОЕС України з урахуванням забезпечення паралельної роботи з 

енергосистемами сусідніх країн. 

Необхідність включення потужностей електростанцій на ВДЕ до 

добового диспетчерського графіка навантажень для компенсації природних 

коливань потужності СЕС і ВЕС в умовах недостатнього рівня маневрених 

потужностей призводить до неекономічного використання базових 

потужностей в загальному балансі ОЕС України. Сьогодні частка маневрених і 

регульованих потужностей в ОЕС України не перевищує 9 % (за оптимального 

рівня, не нижчого від 15 %). 

За результатами прогнозних досліджень структури енергогенерувальних 

потужностей в ОЕС України, виконаних Інститутом економіки і прогнозування 

НАН України, на 2030 р. реальним може бути вихід на 6,7 % потужностей ВДЕ 

від загальної потужності за одночасного доведення частки маневрених 

потужностей в енергетичному балансі країни до 14,3 %. При цьому встановлена 

потужність ВДЕ, за оцінкою Інституту, має зростати в межах, які технологічно 

допустимі для збереження надійної роботи ОЕС України. 
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Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України 

та його європейські партнери розпочали виконання Проекту Twinning 

«Удосконалення нормативно-правової бази у сфері енергетичної ефективності 

та її наближення до вимог законодавства ЄС». 

Основною метою Проекту Twinning є створення дієвої системи 

ефективного законодавства та державної політики у сфері енергоефективності, 

узгодженої з вимогами законодавства ЄС, що підтримує створення 

сприятливого середовища для загального зниження споживання енергії та 

первинних енергетичних ресурсів. 

Основним завданням Проекту є гармонізація окремих актів національного 

законодавства у сфері енергоефективності з відповідними законодавчими 

актами ЄС та пов’язаними з ними стандартами, а також здійснення необхідних 

заходів щодо прийняття відповідних законопроектів згідно з вимогами 

Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства, який було ратифіковано Україною в лютому 2011 р. 

Консорціум німецьких і французьких установ на чолі з Міністерством 

економіки і технологій Федеративної Республіки Німеччина (BMWi) 

надаватиме Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження 

України підтримку у вигляді злагодженої роботи команди експертів з 

міжнародним досвідом у сфері розроблення нормативно-правової бази з 

енергоефективності, проведення енергоаудиту, стандартизації, маркування, 

сертифікації, а також реалізації фінансових схем. 

Кабінетом Міністрів України 2 квітня 2012 р. схвалено розроблений 

НАЕР проект Закону України «Про ефективне використання паливно-

енергетичних ресурсів». Проект визначає правові засади діяльності у сфері 

енергоефективності, принципи державної політики та повноваження органів 

управління у сфері енергоефективності, форми державного регулювання 

відносин у цій сфері, правила проведення державної експертизи з 

енергоефективності, економічні заходи стимулювання ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів тощо. 

Законопроектом передбачено принципову зміну основ правового 

регулювання у сфері використання енергетичних ресурсів і поєднання 

ринкових механізмів з елементами державного регулювання на основі досвіду 

реалізації політики енергоефективності у країнах ЄС. 
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Законопроектом, зокрема, передбачено: 

 перехід від системи нормування питомих витрат ПЕР до застосування 

енергетичних стандартів; 

 надання державної підтримки у сфері енергоефективності лише з 

використанням ринкових інструментів та за умови виконання суб’єктами 

господарювання, які претендують на отримання преференцій, зобов’язань щодо 

зменшення споживання традиційних енергоресурсів. 

Основні напрями розв’язання питань національної безпеки та зниження 

рівня енергетичної залежності країни визначено Законом України від 

19.06.2003 р. № 964-IV «Про основи національної безпеки України», згідно з 

яким пріоритетними напрямами реалізації державної політики у сфері 

забезпечення енергетичної безпеки визначено такі: 

 нарощування видобутку власних енергоресурсів; 

 диверсифікація маршрутів постачання енергоресурсів в Україну; 

 реалізація енерготранзитного потенціалу України; 

 підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 

ресурсів; 

 модернізація та продовження експлуатації об’єктів української 

енергетики; 

 розширення використання місцевих видів палива; 

 інтеграція України до європейського енергетичного ринку. 

Станом на 13.10.2012 р. затверджено нову редакцію Стратегії 

національної безпеки України, згідно з якою основними напрямами зміцнення 

енергетичної безпеки є: 

 підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів; 

 упровадження енергозберігаючих технологій; 

 розвиток виробництва і використання альтернативних джерел енергії; 

 забезпечення стабільності постачання паливно-енергетичних ресурсів, 

зокрема, шляхом диверсифікації його джерел; 

 створення умов для надійного функціонування вітчизняної 

інфраструктури транзиту та постачання енергоносіїв на внутрішній і зовнішній 

ринки; 
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 створення системи стратегічних резервів паливно-енергетичних 

ресурсів відповідно до практики ЄС і нормативів МЕА; 

 забезпечення формування балансів основних видів енергоресурсів і 

зведеного енергетичного балансу держави та аналіз їх виконання; 

 упровадження ефективної системи прогнозування та стратегічного 

планування розвитку паливно-енергетичного комплексу для системного 

зниження рівня залежності від імпортних енергоносіїв. 

 

Висновки 

Державна політика у сфері енергоефективності має бути спрямована на 

створення умов господарювання, які дозволять забезпечити постійно зростаючі 

суспільні потреби, зростання ВВП за мінімальних витрат енергоресурсів. 

Підвищення енергоефективності в усіх галузях економіки значною мірою 

залежить від проведення модернізації виробництва, оновлення основних 

фондів, широкого впровадження новітніх енергоефективних технологій і 

обладнання, що потребує залучення довгострокових інвестицій із різних 

джерел. 

Необхідно завершити приведення законодавчої бази до вимог 

законодавства та директив ЄС. Треба посилити мотивацію власників 

підприємств до запровадження передових енергоефективних технологій та 

обладнання, залучення інвестицій в економіку через реалізацію механізму 

державно-приватного партнерства. 

Реалізація політики підвищення енергоефективності використання 

енергетичних ресурсів в Україні дозволить: 

 зменшити залежність вітчизняної економіки від світової кон’юнктури 

цін на енергоресурси; 

 уникнути безповоротної втрати величезних коштів на придбання 

імпортних ПЕР; 

 збільшити фінансову підтримку розвитку вітчизняних інноваційних 

технологій; 

 знизити екологічне навантаження на навколишнє природне 

середовище; 

 підвищити конкурентоспроможність вітчизняної продукції на 

світових ринках. 
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З метою забезпечення надійної роботи ОЕС України за умов істотного 

збільшення потужності електростанцій, що працюють на ВДЕ, доцільно 

продовжити перегляд, упорядковування та вдосконалення законодавчої і 

нормативно-технічної бази, а також державних стандартів України, які 

визначають умови приєднання ВЕС і СЕС до мереж енергосистем, норми 

технологічного проектування схем видачі їхньої потужності з урахуванням 

відповідного нарощування регульованих резервів і маневрених потужностей в 

ОЕС України. 

Системно впроваджувати висновки виконаної Міжнародним 

енергетичним агентством аналітичної роботи «Основні положення та 

рекомендації. Загальна енергетична політика. Енергетична політика за межами 

країн – членів МЕА: Україна – 2012», зокрема, через: 

 забезпечення формування енергетичної політики на урядовому рівні 

за участю міністерств, відомств та регулюючих органів. Відповідальність за 

розроблення енергетичної стратегії, моніторинг результатів та здійснення 

відповідних заходів має бути зосереджено в одному провідному міністерстві; 

 посилення політики енергоефективності, скорочення споживання 

енергії населенням, транспортом, комерційним і громадським сектором. 

Модернізація системи централізованого теплопостачання із забезпеченням 

підвищення надійності та економічної ефективності теплопостачання; 

 підвищення енергетичної безпеки шляхом нарощування видобутку 

нафти та природного газу; скорочення споживання природного газу системами 

централізованого теплопостачання для зниження обсягів його імпорту; 

модернізації газотранспортної системи для підвищення її ефективності та 

диверсифікації поставок через взаємозв’язки з ринками Центральної Європи. 

Крім того, необхідно реалізувати потенціал країни щодо розвитку 

альтернативних енергоресурсів, зокрема біогазу та муніципальних відходів для 

виробництва тепла та електроенергії; 

 заохочення та мобілізацію інвестицій у інфраструктуру для 

підвищення результативності та ефективності всієї системи постачання енергії, 

забезпечивши зміцнення верховенства закону та поліпшення прозорості, а 

також реалізацію положень Договору про заснування Енергетичного 

Співтовариства. 
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Контрольні запитання та завдання для самостійної роботи 

 

1. Сформулюйте першочергові завдання з впровадження АСКОЕ на ОРЕ 

України. 

2. Наведіть та прокоментуйте структурну схему побудови АСКОЕ ОРЕ 

України. 

3. У чому полягають основні положення проекту Кодексу комерційного 

обліку та принципи, що пропонуються для організації комерційного обліку 

електричної енергії на РДДБ? 

4. Розтлумачте терміни «Облік електричної енергії», «Комерційний облік 

електричної енергії», «Точка комерційного обліку» та «Дані комерційного 

обліку». 

5. Сформулюйте основні принципи організації обліку електроенергії в 

НЕК «Укренерго» 

6. Наведіть особливості організації обліку електричної енергії на 

роздрібному ринку електричної енергії України. 

7. Прокоментуйте основні проблемні питання запровадження 

комерційного обліку електроенергії та експлуатації приладів обліку. 

8. Наведіть основні положення державної політики України у сфері 

підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів. 

9. Що таке «Розділенння сегментів бізнесу у сфері електроенергетики»? 

10. У чому полягають основні завдання Держенергонагляду України 

щодо обліку електричної та теплової енергії? 
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