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1 Загальні положення
1.1 Запровадження ЕІС.
Для ідентифікації сторін, які здійснюють електронний обмін інформацією (EDI
"Electronic Data Interchange") в єдиному європейському енергетичному ринку,
контрольним комітетом Асоціації європейських операторів передавальних систем European Transmission System Operator (ETSO, з 01.04.2009 ввійшла до ENTSO E) для
цілей ідентифікації в енергетичному ринку затверджено схему кодування - Energy
Identification Coding scheme – EIC та визначено адміністративну організацію, яка нею
керуватиме та її підтримуватиме – Центральний орган видачі (Central Issuing Office)
- ЦОВ, підпорядкований ENTSO E.
Схема відноситься до сфери відповідальності ENTSO E, а загальне присвоєння
кодів та управління ними виконують національні організації чи асоціації та створені
ними Місцеві органи видачі (Local Issuing Office) - МОВ, авторизовані відповідно до
затвердженої низки базових правил, які після отримання дозволу ENTSO E, можуть
надавати коди ідентифікації суб’єктам та об’єктам національного ринку.
Система ЕІС кодів використовується для всього інформаційного обміну на
ринку електроенергії, включаючи подання заявок, надання інформації комерційного
обліку, розрахунків тощо.
Основні принципи функціонування ЕІС та опис її структури викладено в
документі ENTSO-E «The Energy Identification Coding Scheme (EIC). Reference Manuаl»
https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/edi/library/downloads/EIC_Reference_
Manual.pdf
Першочергово кодування проводять наступні суб'єкти та об‘єкти ринку
електричної енергії як:
- Суб'єкти ринку (Сторони): торговці електричною енергією, виробники,
постачальники, оператори систем, потужні користувачі, електроенергетичні біржі,
мережеві компанії, агенти та постачальники послуг (брокери, постачальники послуг
обліку, клірингові постачальники).
- Області (Зони): площадки вимірювання, балансові ринкові зони тощо.
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- Точки приєднання, вимірювання та обліку: ринкові точки приєднання,
вимірювання, обліку.
- Ресурси: об’єкти електроенергетики що виробляють, або споживають
електричну енергію.
- Електричні з'єднувальні лінії: фізичні лінії, що з’єднують дві балансові
ринкові зони.
- Місця розташування: фізичні або логічні місця, де сторони або ІТ-системи
однієї із сторін уже встановлені або можуть бути встановлені.

1.2. Використання рольової моделі в електронному обміні на ринку
електроенергії.
Для успішного функціонування електронного обміну в європейських ринках
електричної енергії запроваджено рольову модель, що являє собою формальний
опис бізнес-процесів, у яких приймають участь сторони на енергетичному ринку,
опис ролей, які вони виконують та детальний опис їх інформаційної взаємодії на
ринку. Рекомендації щодо введення рольової моделі на ринках електричної енергії
визначені документом ENTSO-E «The Harmonised Electricity Market Role Model»
https://docstore.entsoe.eu/Documents/EDI/Library/HRM/Harmonised_Role_Model_20
17-01.pdf
Рольова модель енергетичного ринку дозволяє аналізувати процеси у
контексті використання ідентифікованих ролей, а не в контексті певної сторони
ринку. Щоб задовольнити мінімальні інформаційні потоки певного процесу на
електроенергетичному ринку, ролі розкладаються на найменші складові, тобто,
юридична особа може відігравати одну або кілька ролей у певній галузі.
При розширенні електроенергетичного ринку з’являтиметься дедалі більше
сторін, які братимуть на себе лише одну чи кілька ідентифікованих ролей.
Інформаційний обмін, прив’язаний до рольової моделі, дозволить новим сторонам
виконувати вимоги, висунуті їм ринком для такого інформаційного обміну.
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1.3. Перелік, обов’язки та відповідальність сторін, задіяних в процесі
ідентифікації.
В процесі формування та надання ідентифікаційних кодів ЕІС задіяні:
- Центральний орган видачі (ЦОВ);
- Місцевий (національний) орган видачі (МОВ);
- суб’єкти ринку електричної енергії.
ЦОВ здійснює управління міжнародними ідентифікаційними кодами та
забезпечує функціонування схеми ЕІС, як єдиної схеми ідентифікації на ринках
енергетики європейських країн та виконує роль центрального координатора, що
взаємодіє з національними органами підтримки схеми ЕІС.
До зони відповідальності ЦОВ входить:
-

присвоєння частини коду ЕІС з 2 символів для ідентифікації МОВ;

-

присвоєння кодів ЕІС з 15 символів системним операторам чи зонам, які

використовуються в обміні даними між системними операторами;
-

ведення переліку МОВ;

-

створення та ведення центрального реєстру міжнародних кодів ЕІС;

-

публікація та оновлення на своєму веб - сайті інформації про присвоєні

міжнародні коди EIC, отримані від місцевих органів видачі;
-

присвоєння кодів EIC сторонам країн, які не мають МОВ;

-

створення та ведення Центрального реєстру кодів ЕІС.

МОВ забезпечує функціонування схеми ЕІС та здійснює видачу кодів
ідентифікації для суб’єктів та об’єктів ринку, задіяних в електронному обміні
інформацією на внутрішньому ринку електричної енергії.
МОВ взаємодіє з ЦОВ в частині присвоєння міжнародних ідентифікаційних
кодів, необхідних для взаємодії із зарубіжними ринками.
До зони відповідальності МОВ входить:
- створення та ведення Місцевого реєстру кодів ЕІС;
- присвоєння національних та участь у створенні міжнародних кодів EIC для
суб’єктів та об’єктів енергоринку та їх занесення до Місцевого реєстру кодів
ідентифікації;
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- обслуговування присвоєних кодів;
- ведення переліку усіх присвоєних кодів і стандартних відомостей на суб’єкта
ринку, позначеного кодом у місцевому реєстрі;
- надання заінтересованим учасникам ринку будь-яких оновлень до
Місцевого реєстру, внесених сторонами;
- розроблення та ведення веб-сторінки для надання необхідних послуг, у тому
числі для завантаження переліку місцевих кодів EIC відповідно до схеми ETSO XML;
- запровадження поглибленого обміну даними для автоматизації передачі
загальної інформації заінтересованим учасникам;
- перевірки у центральному реєстрі того, чи код ще не присвоєно
заінтересованій стороні, а якщо код вже присвоєно, повідомлення про це особу, яка
подала запит;
- організації забезпечення незмінності та узгодження з правилами кодів,
виправлення помилок, виявлених ЦОВ або іншими МОВ;
- забезпечення сторонами надання повідомлень до МОВ про будь-які
реєстраційні зміни;
- надсилання усіх міжнародних кодів до ЦОВ;
- дезактивація та повторна активація міжнародних кодів;
- забезпечення унікальності ідентифікаційних кодів;
- при необхідності надання національним кодам міжнародного статусу,
відповідним чином зміна назви та забезпечення при цьому унікальності назви у
Центральному реєстрі для відповідної категорії коду.
Суб'єкти

ринку електричної

енергії здійснюють електронний обмін із

іншими суб’єктами на внутрішніх та(або) зовнішніх ринках, в яких використовують
ідентифікаційні коди, присвоєні МОВ для них та їх об’єктів. В частині взаємодії з МОВ
щодо формування ідентифікаційних кодів, суб’єкти ринку забезпечують визначення
та надання переліків об’єктів, що підлягають ідентифікації.
До зони відповідальності суб'єкта ринку електричної енергії входить:
- визначення власних об’єктів та ролей, які повинні бути ідентифіковані для
участі в процедурах електронного обміну;
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- надання інформації про визначені для ідентифікації власні ролі та об’єкти до
МОВ;
- застосування отриманих від МОВ ідентифікаційних кодів в процедурах
електронного обміну в ринку електричної енергії.
Сторони, задіяні в процесах ідентифікації, повинні забезпечувати, щоб:
- призначені коди не змінювались протягом часу: один код для підприємств,
або один код для кожної ринкової ролі;
- коди змінювалися лише при зміні юридичного статусу підприємства, а якщо
підприємство лише змінює свою назву, код має лишатися незмінним;
- коди контрольованих зон мережі змінювалися лише у випадках зміни
контрольованих зон мережі (об’єднання, розділення);
- коди точок обліку не змінювались, якщо змінюється постачальник послуг
вимірювання;
- була виключена можливість присвоєння дублюючого коду.

1.4. Адміністрування кодів ЕІС.
До робіт із адміністрування схеми ідентифікації ЕІС відносяться:
- визначення сторони, яка буде виконувати функції Місцевого органу видачі
кодів ідентифікації EIC;
- подання заяви встановленого зразка до ЦОВ;
- отримання погодження про реєстрацію МОВ в Центральному органі видачі;
- створення інформаційної системи формування та видачі кодів EIC МОВ;
- розроблення веб-сайту для публікації інформації щодо функціонування ЕІС;
- забезпечення взаємодії МОВ із суб’єктами ринку в частині впровадження ЕІС
для суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії;
- запровадження реєстрів кодів ідентифікації та забезпечення їх ведення;
- розроблення та супроводження необхідної документації.
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2. Опис структури, алгоритму захисту та перевірки ідентифікаційних кодів ЕІС

2.1. Загальна структура ідентифікаційного коду EIC.
Ідентифікаційний код EIC має 16 символів, що можуть формуватися з
множини цифр від 0 до 9, заголовних літер англійського алфавіту та символу “тире”.
Символи ідентифікаційного коду EIC структуровані таким чином (рис.6.1):
– номер з 2 цифр, присвоєний ENTSO-E, що позначає МОВ;
– один символ, що позначає тип об’єкту ідентифікації, якому надано цей код;
– 12 символів (цифри, літери у верхньому реєстрі чи знаки мінус), присвоєних
органом видачі відповідно до загальних та місцевих правил стосовно позначення
об’єкту ідентифікації, якому надано код;
– 1 перевірочний символ на основі 15 попередніх символів, для перевірки
дійсності коду.
Номер позиції:
16
3

15

14

13

12

2

X

-

N

11 10 09
E

K

-

08
E

07
A

06

05

D

-

04

03 02 01

-

-

-

C

Орган видачі

Позначення об'єкту ідентифікації
(12 символів)
Тип об'єкту ідентифікації

Перевірочний
символ

Рисунок 1
Ідентифікаційний номер органу видачі кодів EIC (перші дві цифри коду EIC)
призначається ЦОВ ENTSO-E для позначення національного (місцевого) органу
видачі.
2.2. Захист та перевірка коду EIC.
Для захисту та перевірки точності і дійсності ідентифікаційного коду EIC
використовується алгоритм "Перевірочного символу". Перевірочним символом
називають символ, що додається наприкінці ідентифікаційного коду для подальшої
можливості перевірки цілісності коду.
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Для

отримання

перевірочного

символу

до

інших

цифр

чи

літер

ідентифікаційного коду застосовуються обчислювальні дії за спеціальним
алгоритмом.
Перевірочний символ, отриманий в результаті виконання обчислювальних
дій, порівнюється із відповідним символом в ідентифікаційному коді EIC. Таким
чином перевіряється правильність зчитування ідентифікаційного коду, а також
правильність комбінації символів коду.
Перевірка коду виконується в таких випадках:
- При вводі користувачем ідентифікаційного коду EIC;
- Під час видачі ідентифікаційних кодів EIC.

2.3. Алгоритм отримання перевірочного символу ідентифікаційного коду EIC.
Перші 15 символів ідентифікаційного коду EIC індивідуалізуються у групу із 15
окремих символів.
Індивідуалізовані літеро-цифрові символи замінюються на їх порядкові
цифрові коди згідно з наступною таблицею:
Таблиця 1
СИМВОЛ

0

1 2 3 4 5 6

7 8 9

ЧИСЛОВИЙ КОД 0

1 2 3 4 5 6

7 8 9

СИМВОЛ

A

B C D E F

G

H I

J

K L

M N O P Q R

ЧИСЛОВИЙ КОД 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

СИМВОЛ

T U V W X Y

S

ЧИСЛОВИЙ КОД 28

Z

-

29 30 31 32 33 34 35 36

Здійснюється нумерація цифрових кодів в спадаючому порядку починаючи з
16-го порядкового номеру для крайнього зліва числового коду і закінчуючи 2-м
порядковим номером для крайнього справа числового коду.
Кожен цифровий код множиться на його порядковий номер.
Отримані числа сумуються.
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Отримане число (N) приводиться до модулю 37 за формулою:
Х=(36 - MOD((N-1),37)).
Обчислене числове значення перетворюється на символ відповідно до
наведеної в таблиці 1.
Якщо створений перевірочний символ є знаком "-" (результат обчислення
дорівнює 36), один із символів у запропонованому коді слід змінити так, щоб в
результаті не виходило 36.
Приклад отримання перевірочного символу ідентифікаційного коду EIC
-

На рисунку 2 відображено результати розрахунків для ідентифікаційного
коду “11XEDFTRADING--G”, присвоєний підприємству EDFTradingLtd.

Приклад ідентифікаційного коду EIC: 11XEDFTRADING--G
Крок 1: 11XEDFTRADING--G
Крок 2:

Крок 3:

1

1 X E D F T R A D I N G –

1

1 X E D F T R A D I N G –

1

1 33 14 13 15 29 27 10 13 18 23 16 36 36

–

–

1 1 33 14 13 15 29 27 10 13 18 23 16 36 36
16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2

Крок 4:

16· 1=16
15·1=15
14·33=462
13·14=182
12·13=156
11·15=165
10·29=290
9·27=243
8·10=80
7·13=91
6·18=108
5·23=115
4·16=64
3·36=108
2·36=72

Крок 5: 16+15+462+182+156+165+290+243+80+91+108+115+64+108+72=2167
Крок 6: 36-MOD(2167-1,37)=16
Крок 7:

16

G

Рисунок 2.
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3. Опис суб’єктів та об’єктів ідентифікації на ринку електричної енергії

3.1 Перелік суб’єктів та об’єктів ідентифікації
До реєстру EIC мають, як мінімум, входити наступні суб’єкти та об’єкти
ідентифікації:


Сторона(Party), тип X;



Область (Area), тип Y;



Точка вимірювання (приєднання, обліку) (Measurement point), тип Z;



Ресурсний об’єкт (Resource object), тип W;



Лінія електропередачі (Tie-line), тип T;



Місцезнаходження (Location), тип V.

3.2 Призначення суб’єктів та об’єктів ідентифікації.
В схемі кодування об’єктів, яким надається ідентифікаційний код EIC,
передбачено 6 наступних типів об’єктів:
- Об’єкт EIC типу X:
В процесі обміну даними ідентифікаційний код EIC типу X, використовується
для позначення сторони, що є суб’єктом ринку електричної енергії та сторони
відповідальної за баланс балансуючої групи. Сторона може отримати свій код ЕІС в
місцевому органі видачі. Сторона може мати лише один код EIC для певної
організаційної функції чи юридичної особи.
- Об’єкт EIC типу Y. Ідентифікаційний код EIC з позначенням об’єкту типу Y
надається усім балансовим ринковим зонам, інформацією щодо яких обмінюються
системні оператори і ідентифікація яких виконується централізовано. В Україні до
таких зон відносять ОЕС України та острів Бурштинської ТЕС. Також тип Y надається
кожній балансуючій групі.
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- Об’єкт EIC типу Z. Ринкові точки приєднання, вимірювання та обліку
електричної енергії. Тип Z призначається також вузлам вимірювання електричної
енергії на кордонах областей відповідальності різних системних операторів.
- Об’єкт EIC типу W. Різні ресурсні об’єкти виробників та споживачів: об’єкти,
що виробляють або споживають електричну енергію ідентифікуються типом W. До
них відносяться електростанції суб’єктів ринку електричної енергії, їх окремі
генератори, підстанції, розподільчі пристрої, тощо.
- Об’єкт EIC типу T. Фізичні електричні лінії, які з’єднують два суміжних
суб’єкта, дві ринкові балансові зони або два ринка електричної енергії, мають
ідентифікуватись об’єктом EIC типу T для контролю потоків потужностей по
електричних зв’язках. Зокрема лінії зв’язку ОЕС України з островом Бурштинської ТЕС
та енергосистемами інших країн.
- Об’єкт EIC типу V. Ідентифікує фізичне чи логічне місце, де розміщена (чи має
бути розміщена) інформаційна система сторони або її частина.
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4 Організаційні вимоги до адміністрування EIC

4.1 Адміністративна організація схеми ЕІС.
Адміністративна структура ЕІС має два рівні:
- 1 рівень – ЦОВ;
- 2 рівень – МОВ.
ЦОВ знаходиться в безпосередньому підпорядкуванні ENTSO-Е. Секретаріат
ENTSO-E, від імені ENTSO-E, виконує функції ЦОВ.
МОВ діє як агент ЦОВ з повноваженнями, визначеними цим документом та
підтвердженими ЦОВ.

4.2 Створення МОВ.
МОВ створюється для виконання робіт з адміністрування відносин стосовно
видачі та отримання кодів EIC та забезпечення функціонування схеми ЕІС на
локальному ринку електричної енергії.
Для отримання повноважень МОВ, заявник направляє до ENTSO-E заявку із
зазначенням відповідної форми (викладена https://www.entsoe.eu/data/energyidentification-codes-eic/ )
Після розгляду заяви та документів, в разі відсутності зауважень, Генеральний
секретар ENTSO-E надсилає заявникові поштою сертифікат про надання йому статусу
МОВ. Перелік МОВ, які уповноважені присвоювати коди EIC, міститься на веб–сайті
ЦОВ (www.entsoe.eu ).

4.3 Взаємодія МОВ та суб’єктів ринку електричної енергії.
Суб'єкти ринку електричної енергії визначають об’єкти та суб’єкти цього
ринку, які вже задіяні чи можуть бути задіяні в транзакціях електронного обміну
інформацією як на внутрішньому ринку електричної енергії України, так і при
взаємодії із зовнішніми ринками, формують їх переліки та надають на розгляд до
МОВ для присвоєння ідентифікаційних кодів.
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МОВ проводить перевірку наданих суб’єктами ринку переліку суб’єктів та
об’єктів, які підлягають ідентифікації, стосовно належності до ринку (наявність
відповідної ліцензії).
В разі відсутності зауважень до наданого від кожного суб’єкту ринку переліку
суб’єктів та об’єктів, які підлягають ідентифікації, МОВ погоджує цей перелік з
повідомленням його надавача.
При виявленні зауважень, МОВ та відповідний суб’єкт ринку проводять
процедури їх усунення.
Для погодженого переліку суб’єктів та об’єктів, які підлягають ідентифікації,
МОВ формує ідентифікатори, в залежності від типу цих суб’єктів та об’єктів.
Для суб’єктів та об’єктів ринку, які потребують присвоєння міжнародних кодів,
МОВ формує та надає інформацію до ЦОВ.

4.4 Створення та ведення реєстрів ідентифікаторів суб’єктів та об’єктів
ринку.
На базі сформованих переліків ідентифікаторів погоджених суб’єктів та
об’єктів ринку, МОВ створює та веде електронний реєстр, до якого заносить
внутрішні та міжнародні (погоджені з ЦОВ) ідентифікатори.
Кожен суб’єкт ринку електричної енергії, який задіяний в електронному обміні
даними із іншими суб’єктами цього ринку чи здійснює обмін даними із зовнішніми
ринками, отримує від МОВ перелік ідентифікаторів для своїх суб’єктів та об’єктів та
створює і веде їх реєстр.
В разі створення нового чи виведення з електронного обміну діючого суб’єкту
чи об’єкту, суб’єкт ринку повинен повідомити про це МОВ та провести відповідні
заходи щодо присвоєння чи анулювання ідентифікаторів.
Для надання необхідних послуг, у тому числі для завантаження переліку
місцевих кодів EIC розроблює веб - сайт чи веб - сторінку.
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4.5 Взаємодія з ЦОВ.
ЦОВ відповідає за присвоєння 2 символів коду ЕІС, якими ідентифікує МОВ та
повного

ідентифікаційного

коду

системному

операторові

чи

зоні

(що

використовується в обміні даними між системними операторами).
Для підтримки актуальності міжнародної системи ідентифікації EIC, МОВ
надсилає усі міжнародні коди до ЦОВ, включаючи стандартну інформацію про
учасника та присвоєні йому коди EIC за допомогою стандартного повідомлення XML
або веб - форми, наданої разом з переліком кодів ЕІС ЦОВ, яка вноситься у
центральний реєстр один раз на тиждень та висвітлюється на веб – сайті ЦОВ.
ЦОВ може присвоювати коди EIC сторонам, які не мають МОВ.
ЦОВ забезпечує перевірку наявності у Центральному реєстрі кодів,
запропонованих МОВ та відповідності формату кодів правилам присвоєння кодів
ЕІС.
У Центральному реєстрі повинен міститися перелік всіх міжнародних кодів
EIC, наданих МОВ.

15

5. Повноваження та функції сторін в процесі видачі та отримання кодів EIC

У загальному випадку отримання коду EIC передбачає подання суб’єктами
ринку заявки на створення такого коду, перевірка та присвоєння ЕІС. Сторона може
мати лише один код EIC для певної організаційної функції чи юридичної особи в
межах внутрішньо-європейського енергетичного ринку. Видача кодів EIC належить
до сфери відповідальності ENTSO-E. При цьому загальне присвоєння кодів та
управління ними повинні виконувати організації чи асоціації, авторизовані ENTSO-E,
відповідно до затвердженого переліку основних правил.
Для запровадження ефективних процесів видачі та отримання кодів EIC
необхідно забезпечити незмінність виданих кодів EIC впродовж тривалого часу.
Органи видачі кодів EIC мають забезпечити унікальність присвоєних кодів ЕІС
за рахунок присвоєння юридичній особі (суб’єкту ринку електроенергії) одного коду
Після присвоєння коду ЕІС юридичній особі його можна змінювати лише у
випадку зміни статусу організації. При зміні назви юридичної особи її код ЕІС має
залишатися незмінним.
Запит щодо видачі кодів ЕІС для нових балансових зон мають право подати:
Системний оператор, Оператор ринку, Адміністратор розрахунків та регулюючий
орган.

Повноваження та функції ЦОВ.
ЦОВ присвоює частину коду ЕІС з перших двох символів, яка ідентифікує МОВ.
Перелік МОВ веде ENTSO-E.
ЦОВ присвоює повні коди ЕІС з 16 символів будь-якому визнаному
системному оператору чи балансовій зоні, яка використовується в обміні даними
між системними операторами.
Балансові зони, що використовуються в обміні даними між системними
операторами, мають отримувати код ЕІС безпосередньо з ЦОВ. При цьому виключно
системний оператор, оператор ринку електричної енергії та адміністратор
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розрахунків можуть надсилати запити щодо присвоєння балансовим зонам нових
ідентифікаційних кодів EIC.
ENTSO-E або ЦОВ від імені ENTSO-E щотижня публікують та оновлюють на
своєму веб-сайті отриману від МОВ інформацію про присвоєні коди EIC.
ЦОВ здійснює присвоєння місцевих кодів EIC сторонам, які не мають власних
МОВ.
ЦОВ

виконує

необхідну

перевірку

для

забезпечення

відповідності

запропонованих МОВ кодів ЕІС кодам, що вже є у переліку кодів ЕІС, а також виконує
перевірку формату кодів на відсутність порушень правил присвоєння кодів.
ЦОВ забезпечує:
- Унікальність коду ЕІС у центральному реєстрі.
- Унікальність назви, що відображається на веб-сторінці ЦОВ, у центральному
реєстрі для кожної категорії кодів ЕІС.
- Дотримання правил найменування і використання лише дозволених
символів у назві, що відображається на веб - сторінці ЦОВ.
- Зміну дати останнього запиту із кожною зміною коду EIC.
- Опис бізнес-функції.
- Заповнення усіх обов’язкових полів.
- Розміщення у центральному реєстрі кодів материнського EIC або
відповідальної сторони, якщо їх присвоєно, а також відповідна заміна усіх кодів
материнського EIC або коду ЕІС відповідальної сторони, якщо один з цих кодів
дезактивується.
- Розміщення у центральному реєстрі переліку всіх кодів EIC, що надані
місцевими органами видачі.
ЦОВ розміщує на веб-сторінці ENTSO-E інформацію наступного змісту:
- Назва EIC (EIC name на рис.3), тобто офіційна назва суб’єкта ринку, якому
присвоєно код EIC. Наприклад, для коду сторони зазначається назва сторони, для
коду зони зазначається назва зони тощо.
- Відображувана назва (Display name на рис. 3), тобто коротка назва, що
відображається на дисплеї та використовується у повсякденних повідомленнях. В
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межах кожної категорії (сторона, зона, точка вимірювання тощо) відображувана
назва має бути унікальною.
- Материнський EIC (EIC parent на рис. 3), тобто код EIC власника дочірньої
компанії або балансова зона позначення суб-зони в межах існуючої.
- Код EAN (EAN code на рис. 3), тобто код, що використовується на локальному
ринку сторони замість коду EIC та видається на підставі кодів EIC цієї сторони.
- Код ПДВ (VAT code на рис. 3), тобто код ПДВ компанії, який присвоюється
лише сторонам, що мають коди EIC.
- Функція (Function на рис. 3), тобто позначення функціонального
використання коду ЕІС, наприклад, "сторона відповідальна за баланс ", "балансова
група", тощо.
На рис.3 наведено приклад відображення веб-сторінки ENTSO-Е з виданими
кодами ЕІС для сторін (рис. 3 а) та балансових зон (рис. 3 б).
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а)

б)

Рисунок 3

До повноважень та функцій МОВ відносяться наступні:
Присвоєння кодів EIC будь-якому суб’єкту ринку за умови дотримання
мінімальних вимог, наведених в цій Інструкції. Для видачі кодів EIC МОВ
уповноважуються ЦОВ.
Обслуговування присвоєних кодів ЕІС:
-

ведення реєстру усіх присвоєних кодів ЕІС, стандартних відомостей про

суб’єкта ринку, позначеного кодом ЕІС у реєстрі МОВ;
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-

перевірка у центральному реєстрі наявності присвоєних колів ЕІС для

недопущення дублювання кодів ЕІС;
-

передавання, на вимогу інших суб’єктів ринку, усіх стандартних

реквізитів сторони якій присвоєно код ЕІС, а також оновлень щодо таких кодів;
Надсилання запитів до ЦОВ щодо надання кодів ЕІС, дезактивація
(призупинення дії) та повторна активація кодів ЕІС суб’єктів ринку електричної
енергії, забезпечення зміни інформації про суб’єкта ринку електричної енергії про
код ЕІС.
Забезпечення незмінності присвоєних кодів ЕІС упродовж тривалого часу. Для
забезпечення незмінності значення кодів ЕІС, МОВ повинен дотримуватися
наступних вимог:
- Для організацій код ЕІС присвоюється для позначення або цілої організації
(суб’єкта ринку) або її конкретної частини. Організація (суб’єкт ринку) має бути
відображена у тексті, що описує компанію, а також її можна зазначити у назві.
Відповідно, якщо організація змінює свою назву, її код ЕІС залишається незмінним.
- Усі присвоєні коди ЕІС мають відповідати правилам створення кодів EIC,
описаним у цьому документі. Виявлені ЦОВ або іншими МОВ помилки у виданому
коді ЕІС мають бути виправлені у найкоротші строки.
- МОВ має забезпечити своєчасне отримання інформації від сторін, яким
видано ЕІС про будь-які реєстраційні зміни.
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6 Порядок створення, дезактивації, повторної активації та зміни у реєстраційній
інформації кодів ЕІС суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії.

6.1. Робота з ідентифікаційними кодами EIC
Відповідно до нормативної документації ENTSO-E передбачено наступні
порядки робіт: створення, дезактивація, повторна активація ідентифікаційних кодів
EIC та зміна реєстраційної інформації про коди ЕІС.
6.2. Основні складові процесів створення, дезактивація, повторної активації
ідентифікаційних кодів EIC та зміни реєстраційної інформації про коди ЕІС:
Запит суб’єкта ринку
- Суб’єкт ринку має право звернутися до повноважних органів видачі щодо
присвоєння, створення нового коду EIC, дезактивації існуючого коду, повторної
активації раніше дезактивованого коду EIC та зміни реєстраційної інформації про код
ЕІС.
- Якщо запит відхиляється з будь-якої причини (код вже існує, невірна
відображувана назва тощо), суб’єкт ринку повідомляється про це МОВ і, у випадку
необхідності, подає новий запит з урахуванням причин відхилення попереднього
запиту.
Форми запитів суб’єктів ринку електроенергії до МОВ наведені в Додатку 1.
Перевірка запиту органом видачі
- Першим обов’язковим етапом процесу обробки будь-якого запиту є
перевірка органом видачі коректності та повноти інформації, яку суб’єкт ринку надає
про себе у запиті. При цьому виконується перевірка як інформації про об’єкт чи
суб’єкт ідентифікації, так і його відношення до ринку електроенергії. Некоректність
чи неповнота поданої суб’єктом ринку інформації є підставою для відхилення
запиту. В цьому випадку МОВ повинен сповістити суб’єкт ринку про причини
відхилення запиту.
- При обробці запиту про створення нового коду EIC уповноважений орган
видачі здійснює перевірку реєстру кодів щодо існування кодів EIC із зазначеними в
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запиті реєстраційними даними. Якщо для зазначеного в запиті об’єкту/суб’єкту із
визначеною в запиті бізнес-функцією код EIC вже створено, то уповноважений орган
видачі відхиляє запит та інформує про це суб’єкт ринку.
- Обов’язковою складовою процедур обробки запитів щодо створення нового
коду EIC є перевірка коректності коду та відповідність його правилам формування
кодів EIC.
- При обробці запитів щодо створення нового коду EIC здійснюється перевірка
унікальності коду EIC та його відображуваної назви. Перевірка здійснюється шляхом
пошуку в реєстрі кодів ЕІС. За необхідності МОВ звертається до ЦОВ із запитом на
відповідну перевірку унікальності коду EIC та його відображуваної назви у
центральному реєстрі. Якщо поданий в запиті код EIC чи його відображувана назва
не є унікальними, то уповноважений орган видачі вимагає від суб’єкта ринку внести
відповідні зміни для отримання унікального коду та його відображуваної назви.
- Не унікальність коду EIC є підставою для відхилення запиту у будь-якому
органі видачі.
- Якщо ЦОВ виявляє не унікальність відображуваної назви коду EIC, то запит
приймається, але МОВ сповіщається про виявлену помилку. У цьому випадку МОВ
має негайно вжити заходів щодо зміни відображуваної назви коду EIC.
- При обробці запиту щодо відновлення дезактивованого раніше коду EIC
орган видачі повинен пересвідчитися у тому, що мова йде про той самий
об’єкт/суб’єкт, за яким було закріплено дезактивований код EIC.
Задоволення запиту суб’єкта ринку
- При обробці запиту на створення нового коду EIC процедура задоволення
запиту полягає у внесенні поданої інформації в реєстр.
- При внесенні змін до реєстраційної інформації (реєстраційних даних) до
діючого коду EIC процедура задоволення запиту полягає у внесенні відповідних змін
в реєстраційну інформацію про об’єкт/суб’єкт, що має цей код у реєстрі.
- При задоволенні запиту на дезактивацію місцевого коду EIC, МОВ
переносить реєстраційні дані про код до списку дезактивованих кодів.
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- При задоволенні запиту на дезактивацію міжнародного коду EIC від МОВ,
ЦОВ встановлює статус відповідного коду як такий, що підлягає дезактивації. Якщо
протягом двох місяців днів від власника коду чи інших зацікавлених сторін не подано
запиту про відміну дезактивації, реєстраційна інформація про даний код
переноситься до списку дезактивованих кодів. У випадку подання протягом
визначеного терміну запиту про відміну дезактивації коду EIC, процес дезактивації
припиняється.
-

Процедура

відновлення

активації

дезактивованого

раніше

ідентифікаційного коду полягає у переносі реєстраційних даних про код EIC до
списку активних кодів.
Сповіщення зацікавлених сторін про результати обробки поданого
суб’єктом ринку запиту
- Суб’єкт ринку обов’язково інформується про результати обробки поданого
запиту уповноваженим органом видачі.
- Якщо запит відхиляється, то суб’єкт ринку повинен бути проінформований
про причини відхилення запиту.
- МОВ має інформувати ЦОВ про будь-які зміни, внесені до місцевого реєстру кодів.
- ЦОВ інформує зацікавлені МОВ про зміни у центральному реєстрі кодів та
результати обробки поданих МОВ запитів.

6.3. Особливості управління міжнародними ідентифікаційними кодами EІC.
Для підтримки процедури створення міжнародного коду EIC, Центральний
реєстр містить усі присвоєні міжнародні коди EIC і стандартну інформацію про них.
Кожен орган видачі має надсилати усі міжнародні коди до ЦОВ, де зберігається
стандартна інформація про суб’єкта та присвоєні йому коди EIC. Цю інформацію
МОВ має надсилати ЦОВ за допомогою або стандартного повідомлення XML, або
веб-форми, наданої разом з переліком кодів ЕІС ЦОВ. Ці повідомлення проходять
перевірку відповідними схемами XML (схеми XML визначено у Додатку Б).
Завантажена інформація вноситься у центральний реєстр один раз на тиждень.
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Перш ніж міжнародний код EIC може бути дезактивованим, відповідний МОВ
має надіслати запит щодо його дезактивації до ЦОВ. Код, про який йдеться, буде
опубліковано ЦОВ у розсилці МОВ упродовж двох місяців до моменту його
дезактивації. Якщо упродовж цього часу буде подано запит щодо відмови від
дезактивації, то зазначений код буде видалено з переліку готових до дезактивації.
Про це буде повідомлено відповідний МОВ. Якщо через два місяці не буде отримано
жодних запитів, коди будуть дезактивовані ЦОВ.
Якщо код EIC було дезактивовано і згодом подано запит щодо повторної
активації для того самого об’єкту/суб’єкту ідентифікації, МОВ може подати запит
щодо його повторної активації після того, як переконається, що код, про який
йдеться, позначає той самий об’єкт/суб’єкт ідентифікації. Запит щодо повторної
активації направляється в ЦОВ, який має негайно повторно активувати код.
Перевірка правильності поданої інформації покладається на кожен з органів видачі.
Бізнес-процеси

взаємодії

органів

видачі

щодо

створення

нового

міжнародного коду ЕІС, дезактивації/повторної активації та зміни реєстраційної
інформації коду ЕІС наведені у Додатку 2.

6.4. Особливості управління місцевими ідентифікаційними кодами EІC.
МОВ може присвоювати коди EIC юридичним особам для використання в
національному масштабі, якщо ці особи загалом не зацікавлені в роботі на
міжнародному ринку. У цьому випадку присвоєний код EIC не слід подавати до ЦОВ
для публікації у Центральному реєстрі. Слід пам’ятати, що сторона, яка виступає
лише на місцевому ринку, пізніше може захотіти виступати також і на міжнародному
ринку. В цьому випадку МОВ мають передати інформацію про код EIC до ЦОВ.
Коди EIC, зведені до центрального реєстру, мають бути унікальними у своїй
категорії. Ця перевірка унікальності у категорії також застосовується до кодів,
присвоєних МОВ. Для того, аби переконатися, що код EIC, присвоєний у місцевому
масштабі, має гарантовано унікальну відображувану назву, він має починатися з
двох цифр міжнародного коду відповідної країни.
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Якщо кодові EIC, присвоєному у національному масштабі, надається
міжнародний статус, МОВ може відповідним чином змінити відображувану назву. При
цьому слід забезпечити унікальність назви у Центральному реєстрі для відповідної
категорії коду EIC.
Дезактивація та повторна активація національного коду EIC покладається
виключно на МОВ.
Рольова модель бізнес-процесів видачі кодів EIC та ідентифікації суб’єктів та
об’єктів ринку електричної енергії наведена в Додатку 3.

6.5. Порядок створення місцевого ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо створення міжнародного коду EIC. Запит
повинен містити повну та достовірну інформацію як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт
ідентифікації.
МОВ виконує перевірку поданої інформації. Якщо в ході перевірки виявлено
невідповідність чи неповноту поданої інформації про суб’єкт ринку або про об’єкт
ідентифікації, то такий запит відхиляється.
МОВ виконує перевірку існування коду в місцевому реєстрі кодів EIC. Якщо
суб’єкту

ринку або об’єкту ідентифікації вже присвоєно код EIC,то запит

відхиляється.
МОВ виконує перевірку унікальності створюваного ідентифікаційного коду
EIC. Якщо в місцевому реєстрі кодів вже існує зазначений в запиті код EIC, то запит
щодо створення нового коду ЕІС відхиляється.
Додатково виконується перевірка унікальності відображуваної назви коду EIC.
Якщо відображувана назва коду EIC виявляється не унікальною, то така назва
коригується з метою створення унікальної назви.
Здійснюється реєстрація нового коду EIC шляхом занесення реєстраційних
даних до місцевого реєстру кодів.
МОВ сповіщає суб’єкта ринку про результат обробки запиту.
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6.6. Порядок внесення змін до реєстраційної інформації про місцевий
ідентифікаційний код EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо внесення змін у реєстраційній
інформації про місцевий ідентифікаційний код EIC. Запит повинен містити повну та
достовірну інформацію як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт ідентифікації.
МОВ виконує перевірку поданої інформації. Якщо в ході перевірки виявлено
невідповідність чи неповноту поданої інформації про суб’єкт ринку або про об’єкт
ідентифікації, то такий запит відхиляється.
МОВ виконує відповідні зміни у реєстраційній інформації про місцевий
ідентифікаційний код EIC у випадку змін у реєстраційній інформації, наприклад, при
зміні назви суб’єкта ринку електричної енергії, адреси, контактної інформації або
зміни/додавання функції суб’єкта ринку.
Додатково виконується перевірка унікальності відображуваної назви коду EIC.
Якщо відображувана назва коду EIC виявляється не унікальною, то така назва
коригується з метою створення унікальної назви.
МОВ повідомляє суб’єкт ринку про результат обробки запиту.
МОВ сповіщає ЦОВ про зміни у реєстраційній інформації міжнародного коду
EIC для оновлення центрального реєстру кодів.

6.7. Порядок дезактивації місцевого ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит на дезактивацію

місцевого

ідентифікаційного коду EIC. Запит повинен містити повну та достовірну інформацію
як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт ідентифікації.
МОВ виконує перевірку поданої інформації. Зокрема перевіряються
повноваження суб’єкта ринку щодо здійснення запиту та обґрунтованість
дезактивації коду. Якщо в ході перевірки виявлено невідповідність чи неповноту
поданої інформації, то такий запит відхиляється.
МОВ сповіщає всі зацікавлені сторони про початок процесу дезактивації. Якщо
протягом визначеного нормативно-правовими актами строку (зазвичай один
місяць) від зацікавлених сторін не поступає обґрунтованих запитів щодо
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недопустимості дезактивації місцевого ідентифікаційного коду EIC, то МОВ здійснює
дезактивацію відповідного коду шляхом перенесення реєстраційної інформації про
ідентифікаційний код EIC до списку дезактивованих ідентифікаційних кодів. В
протилежному випадку процес дезактивації припиняється, про що МОВ сповіщає всі
зацікавлені сторони.
МОВ сповіщає суб’єкта ринку про результат обробки запиту.

6.8. Порядок повторної активації дезактивованого раніше місцевого
ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо повторної активації дезактивованого
раніше ідентифікаційного коду EIC. Запит повинен містити повну та достовірну
інформацію

про

суб’єкт

ринку.

Запит

подається

виключно

для

раніше

дезактивованого коду тобто об’єкт/суб’єкт або його бізнес-функції, за якими було
закріплено дезактивований ідентифікаційний код EIC не можуть бути змінені.
МОВ

виконує

перевірку

поданої

інформації

в

частині

незмінності

об’єкту/суб’єкту та бізнес-функції, за якими було закріплено дезактивований
ідентифікаційний код EIC. Якщо в ході перевірки виявлено невідповідність чи
неповноту поданої інформації, то такий запит відхиляється.
МОВ відновлює стан активності для дезактивованого раніше місцевого
ідентифікаційного коду EIC шляхом перенесення відповідної реєстраційної
інформації до списку місцевих ідентифікаційних кодів.
МОВ сповіщає всі зацікавлені сторони про відновлення активації відповідного
ідентифікаційного коду EIC.

6.9. Порядок створення нового міжнародного ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо створення міжнародного
ідентифікаційного коду EIC. Запит повинен містити повну та достовірну інформацію
як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт ідентифікації.
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МОВ перевіряє інформацію про суб’єкт ринку. Якщо в ході перевірки виявлено
невідповідність чи неповноту поданої інформації про суб’єкт ринку або про об’єкт
ідентифікації, то такий запит відхиляється.
МОВ виконує перевірку існування зазначеного ідентифікаційного коду в
місцевому та міжнародному реєстрах. Якщо зазначений міжнародний код вже існує
в місцевому реєстрі, то запит відхиляється.
МОВ інформує ЦОВ щодо створення нового ідентифікаційного коду EIC.
ЦОВ здійснює перевірку унікальності створюваного ідентифікаційного коду
EIC. Якщо в центральному реєстрі вже існує такий ідентифікаційний код, то запит на
створення коду ігнорується.
Якщо в ході перевірки ЦОВ виявляє не унікальність відображуваної назви
ідентифікаційного коду EIC (ідентифікаційний код з такою відображуваною назвою
вже існує в центральному реєстрі кодів), то ЦОВ заносить створюваний
ідентифікаційний код EIC до списку кодів, відображувані назви яких дублюються,
для інформування про це МОВ.
Інформація про новий міжнародний ідентифікаційний код заноситься до
центрального реєстру, (публікується оновлена версія реєстру на веб-сайті ЦОВ).
ЦОВ інформує МОВ про результати розгляду повідомлення про створюваний
ідентифікаційний код EIC.
Якщо МОВ отримав від ЦОВ повідомлення про дублювання відображуваної назви
створюваного ідентифікаційного коду EIC в центральному реєстрі, то здійснюється зміна
відображуваної назви метою для

отримання унікальної відображуваної назви

створюваного коду EIC. Після цього МОВ відправляє запит до ЦОВ щодо зміни
реєстраційних даних створеного ідентифікаційного коду EIC
МОВ інтегрує оновлений реєстр даних ЦОВ до власної інформаційної системи
та інформує суб’єкт ринку про результати обробки запиту щодо створення нового
міжнародного коду EIC.
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6.10. Порядок зміни реєстраційної інформації міжнародного ідентифікаційного
коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо внесення змін у реєстраційній
інформації про міжнародний ідентифікаційний код EIC. Запит повинен містити повну
та достовірну інформацію як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт ідентифікації.
МОВ виконує перевірку поданої інформації. Якщо в ході перевірки виявлено
невідповідність чи неповноту поданої інформації про суб’єкт ринку або про об’єкт
ідентифікації, то такий запит відхиляється.
МОВ виконує перевірку допустимості внесення змін до реєстраційної
інформації. При цьому перевіряється відповідність поданих даних правилам
формування ідентифікаційних кодів EIC, та унікальність коду та відображуваної
назви як в місцевому, так і в міжнародному реєстрах (якщо їх зміна передбачена
запитом). У випадку порушення наведених вимог запит на зміну в реєстраційній
інформації коду EIC відхиляється.
МОВ вносить зміни у реєстраційну інформацію про код EIC у місцевому реєстрі.
МОВ надсилає до ЦОВ інформаційне повідомлення про зміну и реєстраційних
даних ідентифікаційного коду EIC.
ЦОВ перевіряє унікальність коду EIC щодо якого вносяться зміни у
реєстраційній інформації,

в центральному реєстрі

кодів EIC. Якщо виявлено

дублювання коду EIC, то запит на зміну реєстраційної інформації ігнорується.
Якщо в ході перевірки ЦОВ виявляє не унікальність відображуваної назви
ідентифікаційного коду EIC (ідентифікаційний код з такою відображуваною назвою
вже існує в центральному реєстрі кодів), то ЦОВ заносить створюваний
ідентифікаційний код EIC до списку кодів, відображувані назви яких дублюються,
для інформування про це відповідного МОВ.
ЦОВ перевіряє правильність дати останнього запиту щодо зміни реєстраційної
інформації, у разі неспівпадіння такої дати ЦОВ змінює дату останнього запиту щодо
зміни у реєстраційній інформації та повідомляє про це МОВ.
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ЦОВ вносить зміни до реєстраційної інформації про міжнародний
ідентифікаційний код EIC в центральному реєстрі, (публікується оновлена версія
реєстру на веб-сайті ЦОВ).
ЦОВ інформує МОВ про результати розгляду повідомлення про внесення змін
до реєстраційної інформації міжнародного ідентифікаційного коду EIC.
Якщо МОВ отримав від ЦОВ повідомлення про дублювання

назви, що

відображається, ідентифікаційного коду EIC в центральному реєстрі, то здійснюється
зміна цієї назви з метою отримання унікальної назви, що відображається коду EIC.
Після цього МОВ відправляє новий запит до ЦОВ щодо зміни реєстраційної
інформації міжнародного ідентифікаційного коду EIC.
МОВ інтегрує оновлену базу даних ЦОВ до власної інформаційної системи.
МОВ інформує суб’єкта ринку електроенергії про результати обробки запиту
щодо створення нового міжнародного коду EIC.

6.11. Порядок дезактивації міжнародного ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо дезактивації міжнародного
ідентифікаційного коду EIC. Запит повинен містити повну та достовірну інформацію
як про суб’єкт ринку, так і про об’єкт ідентифікації.
МОВ виконує перевірку поданої інформації. Зокрема перевіряються
повноваження суб’єкта ринку щодо здійснення запиту та обґрунтованість
дезактивації. Якщо в ході перевірки виявлено невідповідність чи неповноту поданої
інформації, то такий запит відхиляється.
МОВ заносить ідентифікаційний код EIC до списку кодів, що підлягають
дезактивації.
МОВ

здійснює

запит

до

ЦОВ

щодо

дезактивації

міжнародного

ідентифікаційного коду EIC.
ЦОВ заносить міжнародний ідентифікаційний код EIC до списку кодів, що
підлягають дезактивації.
Якщо протягом двох місяців до ЦОВ не надходить повідомлення від МОВ про
припинення процесу дезактивації ідентифікаційного коду, то інформація про
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ідентифікаційний код вилучається з центрального реєстру, (публікується оновлена
версія даних реєстру ЦОВ на веб-сайті ЦОВ).
МОВ інтегрує оновлений реєстр даних ЦОВ до власної інформаційної системи.
МОВ інформує суб’єкт ринку про результати обробки запиту щодо
дезактивації міжнародного коду EIC.

6.12. Порядок повторної активації дезактивованого раніше міжнародного
ідентифікаційного коду EIC
Суб’єкт ринку подає до МОВ запит щодо повторної активації дезактивованого
раніше ідентифікаційного коду EIC. Запит повинен містити повну та достовірну
інформацію про суб’єкт ринку.

Запит подається виключно для раніше

дезактивованого коду тобто об’єкт/суб’єкт або його бізнес-функції, за якими було
закріплено дезактивований ідентифікаційний код EIC не можуть бути змінені.
МОВ

виконує

перевірку

поданої

інформації

в

частині

незмінності

об’єкту/суб’єкту та і бізнес-функції, за якими було закріплено дезактивований
ідентифікаційний код EIC. Якщо в ході перевірки виявлено невідповідність чи
неповноту поданої інформації, то такий запит відхиляється.
МОВ відновлює стан активності для дезактивованого раніше місцевого
ідентифікаційного коду EIC шляхом перенесення відповідної реєстраційної
інформації до списку місцевих ідентифікаційних кодів.
МОВ відправляє до ЦОВ запит щодо повторної активації дезактивованого
міжнародного коду EIC.
ЦОВ негайно виконує повторну активацію міжнародного ідентифікаційного
коду (публікується оновлена версія даних реєстру ЦОВ на веб-сайті ЦОВ).
МОВ інтегрує оновлений реєстр даних ЦОВ до власної інформаційної системи.
МОВ сповіщає суб’єкт ринку про відновлення активації міжнародного
ідентифікаційного коду EIC.
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Додаток 1

Форми запитів суб’єктів ринку електроенергії до МОВ.

Запит суб’єкта ринку електроенергії до МОВ оформлюється за допомогою
спеціалізованих програмних засобів або надсилається як файл електронною
поштою. Приклад форми введення інформації в генераторі запитів відображено на
рисунку 1.

Рисунок 1
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Можливо також подання запиту шляхом заповнення вручну паперової форми,
приклад якої показано на рисунку 2.

Рисунок 2
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Додаток 2

Бізнес-процеси взаємодії органів видачі щодо створення нового
міжнародного коду ЕІС, дезактивації/повторної активації та зміни
реєстраційної інформації коду ЕІС

1.1. На рис. 1 та 2 наведені відповідно діаграма прецедентів та діаграма
послідовності дій, що відображають взаємодію між центральним органом видачі
ідентифікаційних кодів (ЦОВ) та місцевим органом видачі ідентифікаційних кодів
(МОВ) щодо створення нового міжнародного коду ЕІС, дезактивації/повторної
активації та зміни реєстраційної інформації існуючого коду.

Рисунок 1
Як видно з рис. 1 ЦОВ здійснює керування реєстром ЦОВ, зокрема його
оновленням та оновленням інформації на веб-сайті ЦОВ, що відповідно до вимог
ENTSO-E виконується щотижня на основі отриманої інформації від МОВ.
1.2. Реєстр ЦОВ містить відфільтрований перелік EIC кодів, що офіційно
доступний для завантаження громадськістю з веб-сторінки ENTSO-E. Він містить
лише активні коди, але не містить контактної інформації власників коду. Це XML
файл з найменуванням “allocated-eic-codes.xml”;
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Структура наведеного вище файлу може визначатися схемами XML
(розширення для файлів .xml) або DTD (розширення для файлів .dtd). Назви файлів з
однаковим функціональним призначенням та різними форматами схем при цьому
співпадають.
1.3. Діаграма на рис. 2 відображає основні інформаційні потоки в рамках
взаємодій між ЦОВ та МОВ в частині оновлення реєстру міжнародних
ідентифікаційних кодів.
1.3.1. Відповідно до діаграми (рис.2) МОВ надсилає ЦОВ запит щодо
створення нового міжнародного коду ЕІС, дезактивації/повторної активації та зміни
реєстраційної інформації існуючого коду.

Рисунок 2
1.3.2. Запит МОВ щодо оновлення центрального реєстру ідентифікаційних
кодів EIC може здійснюватися двома способами:
- Шляхом використання затвердженої EIC форми оновлення, що надається
всім МОВ. Вміст оновлення завжди містить одиничний запит EIC, що прикріплюється
до електронного листа.
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- Шляхом використання визначеного програмного забезпечення, яке з’єднує
декілька запитів разом в єдиний документ, відповідно до схеми запиту та передає
документ в прикріпленому файлі до листа електронної пошти.
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Додаток 3

Рольова модель бізнес-процесів видачі кодів EIC та ідентифікації суб’єктів
та об’єктів ринку електричної енергії

1.1. В цьому додатку наведена рольова модель бізнес-процесів видачі кодів
EIC та ідентифікації суб’єктів та об’єктів ринку електричної енергії побудована на
основі вимог міжнародних стандартів щодо інформаційної взаємодії та керування
на енергетичних ринках, зокрема ДСТУ IEC 62325-101 та ДСТУ IEC 62325-102,
загальних підходів до побудови моделей ринків електричної енергії та вимог ENTSOE в частині вимог до бізнес-процесів видачі кодів EIC. Зазначена модель
використовує

методологію

об’єктно-орієнтованого

моделювання

ринків

електроенергії (UMM – Unified Modeling Methodology UN/CEFACT), яка заснована на
уніфікованій мові моделювання (UML – Unified Modeling Language).
До основних понять та термінів, що використовуються в рольовій моделі
відносять такі:
Роль є визначеною характеристикою однієї сторони при її взаємодії з іншими
сторонами. Різні сторони не можуть виконувати одну і ту саму роль в межах однієї
транзакції. Суб’єкти 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 є розмежованою областю, що однозначно визначена як область
досягнення певної мети і де можуть бути визначені обсяги споживання виробництва
або торгівлі електроенергією.
Сторона є організацією або частиною організації, яка бере участь в бізнестранзакції. В межах визначеної бізнес-транзакції сторона виконує одну або низку
ролей. Метою декомпозиції організацій – суб’єктів ринку електричної енергії на
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декілька незалежних ролей є формування бізнес-процесів, де виконуються
відповідні ролі в певній бізнес-транзакції.
Бізнес-процес

є

формальним

описом

низки

бізнес-транзакцій,

що

здійснюються для досягнення спільної бізнес мети.
Бізнес-транзакція є наперед визначеною низкою дій, що ініціюються ролями
для досягнення спільної бізнес мети і закінчується при досягненні однієї з цілей,
узгоджених всіма ролями, які беруть участь в цій бізнес-транзакції. Іншими словами,
бізнес-транзакція складається з одного чи декількох інформаційних потоків, які
мають закінчуватися бізнес-повідомленнями, що передаються між ролями.
1.3. Основні символи UMM моделі, що використовуються в цьому додатку:
Прямокутник – об’єкт або позначення зон, що стосуються фізичних або
структурних класів рольової моделі;
Овал – область процесів або процес в області процесів;
Символ чоловічка – для позначення ролей, що виконуються учасниками
ринку;
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.
1.4. На рис. 1. наведена загальна рольова модель ідентифікації суб’єктів ринку
електричної енергії, яка містить чотири основні області процесів:
- Оновлення реєстру міжнародних ідентифікаційних кодів;
- Надання місцевих ідентифікаційних кодів;
- Надання міжнародних ідентифікаційних кодів;
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Рисунок 1
1.5. На рис.2 наведена діаграма прецедентів області процесів надання
місцевих ідентифікаційних кодів, що описує область процесів «надання місцевих
ідентифікаційних кодів».
1.5.1. Місцевий орган видачі (МОВ) відповідає за присвоєння місцевих кодів
EIC будь-якому учаснику ринку за умови дотримання мінімальних вимог, наведених
в цьому документі. Для видачі кодів EIC МОВ уповноважуються ЦОВ.
1.5.2. При наданні міжнародних кодів ІЕС, їх дезактивації та зміни інформації
учасника ринку електричної енергії про код ЕІС МОВ надсилає відповідні запити до
ЦОВ.
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Рисунок 2
1.5.3. На рис.3 наведена діаграма прецедентів області процесів створення
міжнародних ідентифікаційних кодів.
З метою надання учаснику ринку міжнародного ідентифікаційного коду МОВ
взаємодіє із центральним органом видачі в частині присвоєння нового коду,
дезактивації та зміни (оновлення) існуючих кодів.
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Рисунок 3
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