Додаток 5
до договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії

ПОРЯДОК
участі Споживача в графіках обмеження електроспоживання та графіках відключень
Оператор системи відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», «Інструкції про складання і застосування
графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання» та
«Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії» складає та застосовує графіки обмеження
електричної енергії (далі – ГОЕ), графіки обмеження електричної потужності (далі – ГОП), графіки аварійного відключення споживачів
(далі – ГАВ), спеціальні графіки аварійних відключень (далі – СГАВ) та графіки погодинного відключення електроенергії (далі - ГПВ).
ГОЕ, ГОП, ГАВ складаються Оператором системи з урахуванням схем електропостачання Споживача і актів екологічної,
аварійної та технологічної броні електропостачання.
До ГПВ вносяться лінії, які живлять струмоприймачі, незалежно від категорії з надійності електропостачання, у тому числі лінії,
заведені під дію ГАВ.
До СГАВ вносяться приєднання, що живлять споживачів незалежно від категорії надійності електропостачання та наявності
аварійної броні, у тому числі заведені під ГАВ, спеціальну автоматику відключення навантаження (САВН), автоматичне частотне
розвантаження (АЧР).
У разі застосування ГОЕ, ГОП, ГАВ електроспоживання Споживача може бути обмежено до рівня аварійної броні
електропостачання. У разі застосування СГАВ або спрацювання пристроїв АЧР постачання електричної енергії споживачам може бути
припинено повністю.
Допускається повне відключення споживачів III та II категорій з надійності електропостачання на термін ліквідації аварійної
ситуації.
ГОЕ, ГОП, ГПВ по зонах електроенергетичних систем вводяться в дію розпорядженням директора (головного диспетчера)
державного підприємства за узгодженням з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України.
За умови роботи електроенергетичної системи (підприємства електроенергетики) в ізольованому режимі ГОЕ, ГОП вводяться в
дію директором електроенергетичної системи або головним диспетчером РДЦ регіону (директором або головним інженером
Оператора системи передачі) самостійно.
Ведення в дію ГАВ, СГАВ здійснюється за командою чергового диспетчера Державного підприємства або диспетчера РДЦ
регіону. ГАВ та СГАВ застосовуються без попередження Споживача та місцевих органів виконавчої влади.
Споживачі, залучені до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ не пізніше 1 вересня письмово повідомляються Оператором системи про обсяги
можливого обмеження електроспоживання з обов’язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі
застосування графіків.
Направлені письмові повідомлення Споживача про залучення до ГОЕ, ГОП, ГАВ та СГАВ є додатком до Договору.
У разі необхідності Оператор системи може здійснювати коригування, вносити зміни і доповнення до ГОЕ, ГОП, ГАВ та СГАВ.
Споживачі, залучені до скоригованих ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ не пізніше 10 днів, після внесення змін і доповнень письмово
повідомляються Оператором системи про обсяги можливого обмеження електроспоживання з обов’язковим зазначенням назв ліній
(фідерів), які підлягатимуть відключенню в разі застосування графіків.
Повідомлення Оператора системи щодо залучення Споживача до ГОЕ, ГОП, ГАВ та СГАВ зобов’язує останнього виконати
комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягатимуть
обмеженню і відключенню; порядку оповіщення персоналу; осіб, відповідальних за виконання встановлених режимів), а також
розробити організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел
живлення.
Про введення графіків ГОП, ГОЕ Оператор системи повідомляє Споживача телефонограмою, факсограмою або електронною
поштою з зазначенням часу початку і закінчення обмеження та його величини. При застосуванні ГПВ Оператор системи оприлюднює
періодичність, причини та тривалість застосування кожної черги ГПВ через місцеві засоби масової інформації та на своїх веб-сайтах.
ГАВ та СГАВ застосовуються без попередження Споживача та попереднього узгодження з місцевими органами виконавчої влади.
Споживач несе відповідальність за фактичне виконання заданих обсягів обмеження і відключення, а також за виконання
організаційно-технічних заходів щодо запобігання аваріям на своїх об’єктах, які обмежуються в електроспоживанні.
У разі перемикання Споживачем навантаження, відключеного під час застосування ГАВ, СГАВ на лінії, які залишились в роботі,
Споживач, після попередження, підлягає повному відключенню. Відповідальність за можливі негативні наслідки цього відключення
покладається на Споживача.
Невиконання Споживачем заданих обсягів обмеження, самовільне переведення навантаження, заведеного під ГАВ, СГАВ на інші
джерела живлення Операторів систем розподілу та (або) передачі або самовільне перемикання Споживачем навантаження, внесеного
до ГПВ, на джерела живлення навантаження аварійної броні електропостачання споживача, які не включені до ГПВ, дає цьому
Оператору системи розподілу право, після попередження Споживача про невиконання встановленого режиму і невжиття ним заходів
щодо зниження навантаження, протягом 10 хвилин відключити Споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за
можливі негативні наслідки такого відключення покладається на Споживача.
Усі види графіків, складені Оператором системи, діють з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня наступного року.
Сторони несуть відповідальність за невиконання умов обмеження електроспоживання згідно з чинним законодавством.

