Додаток 8
до Правил ринку
ВРЕГУЛЮВАННЯ
1. Загальні положення
1.1. АР під час виконання обчислення щомісячних розрахунків здійснює
такі розрахунки з використанням наявних даних комерційного обліку. Якщо
АКО надасть оновлені дані комерційного обліку по учаснику ринку, то будьякі розбіжності, виявлені після цього, урегульовуються відповідно до цього
додатка.
1.2. АР здійснює обчислення врегулювання 1 раз на 3 місяці, за винятком
прийняття АР іншого обґрунтованого рішення.
1.3. Будь-які події, описані в пункті 1.2 цієї глави, на які звернув увагу ОСР,
ОСП або АР, через 12 місяців після місяця, за який здійснювались
розрахунки, описані в розділі V Правил ринку, не повинні тягнути за собою
обчислення
врегулювання,
за
винятком
прийняття
АР
іншого
обґрунтованого рішення.
1.4. Якщо обчислення врегулювання на ТКО на межі системи передачі та
системи розподілу не було виконане відповідно до пункту 1.3 цієї глави,
вплив набору обчислень врегулювання для будь-якого розрахункового
періоду не змінить відбір на межі системи передачі та системи розподілу.
2. Обчислення врегулювання
2.1. У випадку отримання оновлених сертифікованих даних комерційного
обліку учасника ринку за розрахунковий період обчислення врегулювання
здійснюється таким чином:
1) оцінюється фактична кількість електричної енергії, яка відповідає
отриманим сертифікованим даним комерційного обліку;
2) фактична кількість електричної енергії віднімається від кількості
електроенергії, яка відповідає попереднім оціночним або хибним даним (або
кількості електроенергії, що використовується у попередніх обчисленнях
врегулювання, якщо таке обчислення врегулювання було здійснене), щоб
обрахувати обсяг врегулювання на кожного учасника p і за кожен
розрахунковий період t, ΔGe,t;
3) для кожного розрахункового періоду t обсяги врегулювання (ΔQGp,t)
на кожного учасника ринку p розраховуються за такою формулою

2.2. Учасник ринку, який управляє/представляє одного чи більше
учасників ринку з ненульовими обсягами врегулювання, підлягає
обчисленню врегулювання. Рух грошей врегулювання CRG p,t для учасника

ринку p і для кожного розрахункового періоду t розраховується АР таким
чином

де

- ціна врегулювання небалансів електричної енергії за розрахунковий період t,
що обчислюється відповідно до пункту 5.18.2 глави 5.18 розділу V Правил
ринку.
3. Регулярні розрахунки руху грошей врегулювання
3.1. Регулярні розрахунки руху грошей врегулювання здійснюються
кожного місяця і стосуються трьох попередніх календарних місяців, для яких
були отримані всі відповідні сертифіковані дані комерційного обліку (за всі
дні цих місяців).
3.2. Періодичні розрахунки руху грошей врегулювання учасників ринку
включають такі етапи:
1) не пізніше 28 календарного дня після завершення календарного
періоду у 3 місяці ОСП обчислює обсяги врегулювання за кожен
розрахунковий період;
2) не пізніше ніж через 5 робочих днів з моменту визначення обсягів
врегулювання АР оцінює рух грошей врегулювання для кожного учасника
ринку, формує початковий звіт про врегулювання окремо для кожного
учасника ринку і доводить його до відома кожного учасника ринку. АР
також оцінює загальне дебетування/кредитування всього руху грошей
врегулювання RECON за кожен квартал, яке буде використовуватись для
обчислення збірного рахунку врегулювання UA-4, відповідно до глави
5.35 розділу V Правил ринку;
3) протягом 5 робочих днів з моменту повідомлення про початкові звіти
про врегулювання розрахунків учасники ринку можуть подати обґрунтоване
заперечення АР щодо даних, які містяться у початкових звітах про
врегулювання розрахунків;
4) протягом 10 робочих днів з моменту повідомлення про початкові звіти
про врегулювання розрахунків у випадку заперечень АР знову здійснює
відповідні обчислення, видає остаточне обґрунтоване рішення щодо
заперечень (за їх наявності) і формує остаточні звіти про врегулювання
розрахунків для кожного учасника ринку, які доводить до відома учасників
ринку.
3.3. Початковий звіт про врегулювання розрахунків і остаточний звіт про
врегулювання розрахунків містять щонайменше такі елементи для кожного
учасника ринку:
1) обсяг врегулювання за розрахунковий період кожної генеруючої
одиниці, що представлена учасником ринку;

2) обсяг врегулювання за розрахунковий період кожної ТКО, в якій
здійснюється відбір, що представлена учасником ринку;
3) рух грошей врегулювання, які кожен учасник ринку повинен сплатити
АР за кожен обсяг врегулювання (для кожного місяця окремо);
4) рух грошей врегулювання, які АР повинен сплатити кожному учаснику
ринку за кожен обсяг врегулювання (для кожного місяця окремо);
5) дані, що використовуються для обчислення врегулювання.
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