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ВСТУП
З огляду на критичний стан енер�

гетичного обладнання та прогнози
стосовно постійного підвищення по�
питу на енергію, резерв установле�
ної потужності теплової генерації
може буде вичерпано вже 2016 року.
У майбутньому це може поставити
під загрозу повноцінне забезпечен�
ня попиту на енергію в періоди піко�
вого споживання.

Зупинити процес старіння енер�
гетичних потужностей України мож�
ливо лише за умови невідкладної ши�
рокомасштабної реконструкції та
відновлення обладнання ТЕС.

РЕЗУЛЬТАТИ
Важливого значення набувають

питання достовірного обліку енергії
на всіх ділянках і рівнях її виробниц�
тва, передачі та споживання [1, 2].

При організації розвитку систе�
ми обліку енергії  в енергетичному
секторі паливно�енергетичного ком�
плексу Мінпаливенерго виділяє такі
головні напрямки роботи:

— організація обліку енергії в
Оптовому ринку електричної енергії
(ОРЕ);

— організація обліку енергії  у
виробничому секторі;

— організація обліку у побуто�
вому секторі.

Аналіз існуючого стану комер�
ційного обліку електричної енергії
показує, що споживачі суб'єктів ОРЕ
експлуатують установки, які були
спроектовані і побудовані без враху�
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вання технічних вимог щодо обліку
електричної енергії в умовах функ�
ціонування ОРЕ і має загальновідомі
недоліки [3].

Такий стан справ є незадовіль�
ним, створює підстави для форму�
вання недостовірних цін на ОРЕ і
потребує негайного вирішення. Ви�
ходом зі становища є впровадження
сучасних ефективних систем обліку
та контролю купленої та проданої
енергії в ОРЕ на основі автоматизо�
ваної системи комерційного обліку
енергії (АСКОЕ). Відповідно до Уго�
ди між урядом України та Євро�
пейським Співтовариством, пред�
ставленим Європейською комісією,
щодо покращання системи обліку на
українському Оптовому ринку
енергії за проектом "Створення ав�
томатизованої системи обліку
енергії на українському Оптовому
ринку енергії", фінансованого на
кошти ТАСІС за програмою лікві�
дації паливного дефіциту в Україні,
планується три етапи робіт по ство�
ренню АСКОЕ:

1�й — заміна усього парку заста�
рілих лічильників енергії  на сучасні
електронні лічильники підвищеного
класу точності;

2�й — створення локальних сис�
тем збору, обробки і передачі даних
з місцевих рівнів підстанцій, генеру�
ючих компаній і НЕК "Укренерго";

3�й — організація взаємозв'язку
регіональних і центральної систем
збору, обробки і передачі даних Оп�
тового ринку енергії.

На виконання першого етапу

робіт у 2002 році були складені
технічні вимоги до лічильників елек�
тричної енергії, підготовлена тен�
дерна документація та  проведено
тендер на закупівлю лічильників. За�
купівля та встановлення лічильників
електричної енергії є першим етапом
створення АСКОЕ.

На виконання Контрактної угоди
на закупілю/продаж та доставку
лічильників електричної енергії,
відповідних програмних і технічних
засобів для їх експлуатації та обслу�
говування, а також метрологічного
устаткування для повірки лічиль�
ників, укладеної Мінпаливенерго,
НЕК "Укренерго" та енергогенерую�
чими компаніями з ДП "Шлюмбергер
Україна" (ДП "Актаріс"), Європейсь�
кою комісією профінансовано за�
купівлю для ВАТ "Донбасенерго",
ВАТ "Західенерго", ДП "НАЕК Енер�
гоатом", ВАТ "Дністрогідроенерго",
ВАТ "Центренерго", ВАТ "Дніпрое�
нерго"  та  НЕК "Укренерго" лічиль�
ників електричної енергії типу SL7000
класу точності 0,2s, 0,5s, 1,0 та ета�
лонні лічильники класу точності 0,05
на загальну суму 9,3 млн грн.

Загалом на об'єктах енергетики
вищезазначених компаній та НЕК
"Укренерго" було встановлено 2968
шт. лічильників електричної енергії із
передбачених Контрактною угодою
№АСОЕ1 загальної кількості 2968
шт. або 100%, крім того, одержано 27
або 100% передбачених цією угодою
еталонних лічильника енергії.

Враховуючи, що в комерційних
точках обліку Оптового ринку елек�
тричної енергії України встановлені
однотипні багатофункціональні
лічильники, які формують первинну
базу даних обліку, створюються пе�
редумови до виконання другого ета�
пу Угоди — створення локальних
автоматизованих систем обліку
електричної енергії шляхом автома�
тизованого збору даних з лічиль�
ників по цифрових каналах стандар�
тних інтерфейсів і в подальшому
створення автоматизованої системи
комерційного обліку електричної
енергії на ОРЕ.

АСКОЕ ОРЕ має являти собою
розподілену багаторівневу систему
вимірів, обробки, зберігання та пере�
дачі даних комерційного обліку та
будуватися на принципах відкри�
тості архітектури і розподіленого
функціонування, яка може бути
складовою єдиної системи забезпе�
чення роботи ОРЕ щодо збору і пе�
редачі інформації. Повинен бути ре�
алізований процес об'єднання в
єдину оперативну інформаційно�об�
числювальну мережу самостійно
функціонуючих в єдиному часі АС�
КОЕ суб'єктів ОРЕ шляхом постій�
ного обміну інформацією між ними
із встановленою періодичністю.

Головною метою впровадження
АСКОЕ ОРЕ є вдосконалення орга�
нізаційно�правових та економічних
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засад функціонування ОРЕ для за�
безпечення підвищення ефектив�
ності у постачанні електричної
енергії, надійності постачання та
подальшого розвитку конкурентно�
го середовища, а саме:

— забезпечення комерційного
обліку активної та реактивної
енергії в кожній точці обліку ОРЕ на
межі балансової належності елект�
ричних мереж суб'єктів ОРЕ ;

— визначення фактичного надход�
ження активної і реактивної енергії в
мережі споживачів суб'єктів ОРЕ;

— підвищення точності, досто�
вірності і оперативності отримання
даних про споживання електричної
енергії;

— забезпечення синхронності
вимірів на всіх точках обліку;

— автоматизація процесу збору,
передачі і обробки даних приладів
обліку; підвищення оперативності
управління режимами споживання
та відпуску енергії;

— визначення і прогнозування
всіх складових балансу енергії;

— удосконалення розрахунків за
енергію;

— формування оптимальних рин�
кових відносин між виробниками, по�
стачальниками і споживачами елект�
ричної енергії на принципах держав�
ного регулювання і конкуренції.

Реалізація проекту забезпечить
зниження вартості плати за енергію
і отримання додаткового прибутку
за рахунок:

— зниження витрат на спожи�
вання енергії;

— оптимального використання
основного енергетичного обладнан�
ня шляхом управління піками наван�
таження і планування енергоспожи�
вання;

—  підвищення точності та дос�
товірності обліку енергії;

— скорочення термінів збору і
обробки даних, прийняття рішень,
проведення розрахунків шляхом ав�
томатизації цих процесів.

При організації обліку у вироб�
ничому секторі Мінпаливенерго про�
водить технічну політику, направле�
ну на забезпечення промислових
споживачів сучасними засобами об�
ліку, що мають забезпечити:

— високу точність обліку енергії;
— можливість багатотарифного

обліку енергії;
— можливість роботи в автома�

тизованих системах обліку енергії;
— можливість обліку реактивної

енергії.
Ця політика проводиться на стадії:
— узгодження технічних завдань

та технічних умов на засоби обліку;
— проведення експертизи за�

собів обліку іноземних виробників;
— участь фахівців Мінпалив�

енерго у Державних приймальних
випробуваннях засобів обліку.

Більшість приладів обліку елект�
ричної енергії, що розробляються

підприємствами України, це в основ�
ному однофазні та трифазні елект�
роні лічильники, які водночас з ви�
рішенням задачі підвищення точності
обліку енергії (класи точності 1,0 та
2,0) дозволяють вирішувати питання
зменшення можливості впливу спо�
живачів на результати обліку енергії,
здійснювати більш ретельний конт�
роль за відпуском та споживанням
електричної енергії споживачами та
надають змогу посилити контроль за
рівнем їх розрахунків.

У даний час підприємства Украї�
ни самостійно при сприянні енерго�
постачальних компаній достатньо
високими темпами проводять заміну
парку індукційних лічильників на су�
часні електронні. Це особливо по�
мітно в металургійній, хімічній,
гірничодобувній галузі та на заліз�
ничному транспорті.

Одночасно на підприємствах
впроваджуються автоматизовані си�
стеми комерційного обліку електрич�
ної енергії. При цьому кожний спо�
живач створює АСКОЕ самостійно,
але на основі технічного завдання, по�
годженого з постачальником елект�
ричної енергії за регульованим тари�
фом, на території якого знаходиться
споживач. Якщо споживач має спільні
точки обліку перетоків електричної
енергії з іншими споживачами, тех�
нічне завдання погоджується з ними
в межах спільних точок обліку.

Обмін даними між АСКОЕ спо�
живача та регіональним рівнем АС�
КУЕ ОРЕ повинен базуватися на уні�
версальному принципі обміну даними
регіонального та центрального рівня
за допомогою Універсального прото�
колу передачі даних вимірювань та
Уніфікованого реєстру даних.

АСКОЕ споживача має відпові�
дати вимогам Концепції побудови
автоматизованих систем обліку
енергії в умовах енергоринку.

Облік енергії повинний бути ав�
томатизований і охоплювати весь
обсяг її споживання, передачі і
відпуску. Інформація неавтоматизо�
ваного обліку повинна заноситись в
базу даних АСКОЕ ручним способом
на основі показів приладів диферен�
ційного (погодинного) обліку. Та�
кож необхідно передбачити мож�
ливість використання менших розра�
хункових періодів (інтервалів) збору
та збереження даних.

Інформація про дані комерцій�
ного обліку, яка створюється на
енергооб'єктах споживачів, оброб�
ляється і передається суб'єкту ОРЕ,
повинна бути прив'язана до єдиного
астрономічного часу її створення.

АСКОЕ може будуватись на
різних типах приладів обліку енергії.
При цьому необхідно, щоб небаланс
енергії, спричинений похибками в
роботі вимірювальних комплексів,
встановлених на підстанціях чи вуз�
лах електричних мереж, не переви�
щував нормативних значень. При ре�

алізації проектів побудови чи впро�
вадження АСКОЕ обов'язкове при�
ведення вторинних кіл вимірюваль�
них ТС та ТН до вимог нормативних
документів.

В побутовому секторі експлуа�
тується найбільша частина засобів
обліку енергії, це в основному одно�
фазні індукційні лічильники класу
точності 2,5.

При організації обліку у побуто�
вому секторі Мінпаливенерго разом
з енергопостачальними компаніями
проводить технічну політику, на�
правлену на забезпечення спожи�
вачів сучасними засобами обліку, що
забезпечують:

— підвищений клас точності (не
нижче 2,0) в широкому діапазоні
струмів (від 5 до 600% номінального
значення);

— зменшення можливості впли�
ву споживачів на результати обліку
та захист від безоблікового спожи�
вання енергії;

— організацію обліку енергії за
попередньою оплатою шляхом за�
стосування електронних карток;

— багатотарифний облік енергії.

ВИСНОВКИ
В цілому побутовий сектор Ук�

раїни забезпечений сучасними індук�
ційними та електронними засобами
обліку енергії, в тому числі і вітчиз�
няного виробництва. Енергопоста�
чальні компанії за інвестиційними
програмами проводять на кон�
курсній основі заміну застарілих
індукційних лічильників класу точ�
ності 2,5 на сучасні електронні та
індукційні засоби обліку.

Крім того, енергопостачальними
компаніями запроваджуються нові
організаційно�технічні заходи з по�
кращення обліку енергії (своєчасне
укладання договорів на постачання
енергії із запровадженням різних
форм оплати енергії споживачем, що�
місячне зняття показів лічильника та
виписка рахунків побутовим спожива�
чам, улаштування кабельних вводів,
встановлення пломб підвищеної захи�
щеності, забезпечення персоналу
енергонагляду та енергозбуту сучас�
ними засобами для виявлення краді�
жок енергії та мобільним зв'язком).
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