
Вирішення суперечок 

1. Загальні положення 

1.1. Будь-яка суперечка між двома або більше сторонами, яка виникає у зв'язку з 

виконанням цього Кодексу, повинна бути розглянута керівництвом або уповноваженими 

представниками сторін після отримання письмової вимоги будь-якої із сторін. 

1.2. Керівництво або уповноважені представники сторін мають вирішувати суперечки 

своєчасно і в повному обсязі. Сторони можуть запрошувати додаткову інформацію, яку 

вони вважають необхідною для розв'язання суперечки. Для вирішення суперечок сторони 

можуть залучати незалежних експертів на договірних засадах. 

1.3. Експерт не повинен мати конфлікту інтересів із сторонами суперечки і не може 

виступати в якості арбітра або посередника. 

2. Вирішення суперечок АКО 

2.1. У разі якщо сторони не дійшли згоди у вирішенні суперечки, будь-яка зі сторін 

суперечки може передати справу для вирішення до АКО. 

2.2. Звернення щодо суперечки, яка виникає у зв'язку з виконанням цього Кодексу, 

розглядаються і вирішуються АКО у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження, а 

ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не більше 15 днів від дня їх 

отримання. 

2.3. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні щодо суперечки питання 

неможливо, АКО встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється 

стороні, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених 

у зверненні, не може перевищувати 45 днів. 

2.4. На обґрунтовану письмову вимогу сторони термін розгляду звернення щодо 

суперечки може бути скорочено від встановленого пунктом 2.3 цієї глави. 

2.5. Будь-яка суперечка між двома або більше сторонами, яка виникає щодо результатів 

вимірювання та значень основних даних, валідованих, агрегованих та сертифікованих 

даних комерційного обліку електричної енергії вирішується сторонами шляхом звернення 

до АКО через інтерфейс Датахаб. У зверненні можуть також міститись вимоги щодо 

перегляду або виправлення будь-якого результату та значення цих даних, проведення 

повторних обчислень і, за умови виявлення помилок, проведення заміни відповідних даних 

комерційного обліку. 

2.6. Суперечки щодо результатів вимірювання та даних комерційного обліку АКО 

поділяє на 2 типи: 

1) тип 1 - суперечки щодо результатів вимірювання у точці вимірювання, валідованих 

даних та/або процедур, що використовувалися при розрахунку валідованих даних 

комерційного обліку для конкретної ТКО; 

2) тип 2 - суперечки щодо основних даних, сертифікованих та остаточних даних та/або 

процедур, що використовувалися при розрахунку сертифікованих та остаточних даних 

комерційного обліку для конкретної ТКО, а також агрегованих даних та/або процедур, що 

використовувалися при агрегації даних комерційного обліку. 

2.7. Звернення по суперечках 1 типу АКО направляє для вирішення до відповідної 

ВТКО. 

2.8. ВТКО після отримання відповідного звернення інформує про його отримання 

інших заінтересованих учасників ринку та ППКО. ВТКО відповідає за обробку і вирішення 

поданих звернень, вимагаючи, у разі необхідності, відповідних дій з боку призначених 

ППКО. 



2.9. Звернення по суперечках 2 типу мають розглядатися АКО. АКО повідомляє про 

отримане звернення інших заінтересованих учасників ринку. АКО відповідає за обробку і 

вирішення наданих звернень, залучаючи, у разі необхідності, задіяних ППКО та ВТКО. 

2.10. Звернення можуть подаватись з моменту, коли учасники ринку отримали дані, 

протягом 20 календарних днів після того, як адміністратор розрахунків завершив попередні 

розрахунки і повідомив їх учасникам ринку. 

2.11. До вирішення суперечки, що стосується результатів вимірювання або даних 

комерційного обліку, АКО використовує для проведення розрахунків між учасниками 

ринку оціночні дані комерційного обліку. 

3. Порядок вирішення суперечок 1 типу 

3.1. ВТКО повинна вирішити суперечки 1 типу протягом наступних 10 робочих днів 

після отримання відповідного звернення. 

3.2. У процесі вирішення суперечки ВТКО, у разі необхідності, залучає призначених 

ППКО. 

3.3. За результатами розгляду звернення ВТКО вирішує, що результати вимірювання 

та/або значення даних є правильними і не повинні бути змінені, або що результати 

вимірювання та/або значення даних мають бути замінені. 

3.4. У випадку початку процедури вирішення суперечки ВТКО повинна самостійно або 

через уповноваженого ППКО: 

1) проінформувати відповідні сторони, що всі дані комерційного обліку з часу 

останньої дати достовірної реєстрації даних до початку процедури вирішення суперечки 

буде замінено на розраховані оціночні; 

2) обчислити і надати обчислене значення даних комерційного обліку електричної 

енергії всім заінтересованим сторонам; 

3) якщо результати вимірювання з лічильника зчитуються дистанційно за допомогою 

автоматизованої системи, повідомити час і дату останнього зчитування даних, що пройшли 

валідацію; 

4) якщо покази лічильника зчитуються і реєструються на місці вручну або електронним 

шляхом через локальний порт, часом і датою останнього зчитування достовірних даних 

вважатиметься дата останнього зчитування показів лічильника, зробленого на місці 

представниками ППКО. 

3.5. ВТКО інформує ППКО про початок процедури вирішення суперечки для 

відповідної ТКО. 

3.6. ППКО аналізує причини, які викликали суперечку, і інформує ВТКО про 

результати аналізу. 

3.7. Якщо в результаті перевірок та аналізу ВТКО зробить висновок про те, що 

необхідно провести перевірку ВОЕ в ТКО, про це вона має повідомити учасника ринку, 

який звернувся щодо вирішення суперечки, та відповідних ППКО із зазначенням 

попередніх термінів проведення такої перевірки. У цих випадках період, необхідний для 

вирішення суперечки, може бути продовжено. 

3.8. Якщо після розгляду суперечки, у тому числі проведення інспекцій та перевірок, 

ВТКО приходить до висновку щодо необхідності певного втручання в роботу ВОЕ, у тому 

числі перепрограмування, позачергової повірки або заміни ЗВТ, та інформує про це ППКО. 

ППКО виконує необхідні роботи, у тому числі подальші  перевірки, згідно з розділом 

X цього Кодексу, протягом наступних 20 календарних днів. 

3.9. До моменту відновлення нормальної роботи ВОЕ дані, отримані з цього ВОЕ, 

повинні визнаватися як недійсні. 

3.10. Після вирішення суперечки ППКО подає ВТКО та АКО звіт про суперечку, який 

повинен містити: 

1) визначення ТКО, щодо якої складено звіт про суперечку; 
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2) дату і час початку процедури вирішення суперечки; 

3) короткий опис суперечки; 

4) результат вирішення суперечки та заходи, вжиті для вирішення суперечки. 

4. Порядок вирішення суперечок 2 типу 

4.1. АКО повинен вирішити суперечку 2 типу протягом наступних 10 робочих днів 

після отримання відповідного звернення. 

4.2. У процесі вирішення суперечки АКО може звернутися до відповідних ППКО і в 

разі необхідності до ВТКО. 

4.3. У результаті проведеного аналізу і перевірок АКО повинен вирішити, що значення 

даних є правильними і не повинні бути змінені або що звернення обґрунтовано і значення 

даних мають бути змінені. 

4.4. У разі відхилення звернення, АКО повинен надати учаснику ринку, який подав це 

звернення, чіткі роз'яснення щодо причин відхилення цього звернення. 

4.5. АКО повинен провести нове формування даних для всіх відповідних учасників 

ринку у випадках, якщо вирішення суперечки передбачає зміну даних. 

5. Вирішення суперечок Регулятором 

5.1. Якщо сторону суперечки не влаштовує прийняте АКО рішення, вона має право 

звернутися з цього питання до Регулятора. 

5.2. Сторони зобов'язані надати всю необхідну інформацію, яка може знадобитися 

Регулятору для вирішення суперечки. 

5.3. Сторони мають право оскаржити рішення Регулятора у судовому порядку. 
 

 


