Додаток №5
до Договору № ______________
від „___” _____________ 201__ р.

Порядок
участі Споживача в графіках обмеження електроспоживання
та графіках аварійних відключень
1. Оператор системи для попередження порушення сталої роботи Об’єднаної енергетичної системи
України (далі – ОЕС) має право у виняткових випадках, визначених Кодексом систем розподілу,
застосовувати заходи регулювання споживання з метою вимушеного зменшення величини
споживання електричної енергії та потужності (аварійне розвантаження).
2. Аварійне розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з такими графіками:
- графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ);
- графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП);
- графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії (ГАВ);
- спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ);
- графіком погодинного відключення (ГПВ).
3. ГОЕ, ГОП, ГАВ, ГПВ та СГАВ щорічно складаються та встановлюються Споживачу Оператором
системи в терміни/строки та в обсягах, що визначаються згідно з Інструкцією про складання і
застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів та Інструкцією про
складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії.
4. Величина черг обмежень обсягів споживання електричної енергії та потужності встановлюється та
повідомляється Споживачу Оператором системи на період з 1 жовтня поточного року до 1 жовтня
наступного року письмово в термін до 01 вересня поточного року.
5. Споживач зобов’язаний виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів
електроспоживання (визначення струмоприймачів, які підлягають обмеженню та відключенню,
порядок оповіщення персоналу, осіб відповідальних за виконання встановлених режимів), а також
розробити організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та
використання власних джерел живлення у разі одержання повідомлення про обмеження в
електропостачанні.
6. У разі необхідності Споживач включається в ГАВ, СГАВ, ГПВ. Споживач погоджується, що з
переліком ліній, які відключає Оператор системи у разі введення ГАВ, СГАВ, ГПВ та АЧР,
Споживач може ознайомитися на офіційному сайті Оператора системи та не потребує від Оператора
системи окремого письмового повідомлення про включення Споживача в ГАВ, СГАВ, ГПВ та АЧР.
7. Про введення черги самостійного обмеження (ГОЕ, ГОП) Оператор системи повідомляє
Споживача телефонограмою, факсограмою або електронною поштою. Про введення ГАВ, СГАВ,
ГПВ, АЧР Оператор системи повідомляє Споживача шляхом розміщення відповідної інформації на
офіційному сайті Оператора системи.
8. Споживачу заборонено перевід навантаження обмеження на інші лінії, приєднання. Споживач має
право вводити в експлуатацію резервні джерела живлення за умов дотримання порядку
взаємовідносин при їх експлуатації.
9. Необґрунтоване невиконання споживачем заданих обсягів обмеження або самовільне переведення
навантаження, заведеного під ГАВ, ГПВ, СГАВ, АЧР та САВН, на інші джерела живлення системи
розподілу дає Оператору системи право після попередження споживача про невиконання
встановленого режиму та невжиття ним заходів щодо зниження навантаження протягом 10 хвилин
відключити споживача від джерела електропостачання. Відповідальність за можливі негативні
наслідки такого відключення покладається на споживача.
10. Для складання ГОЕ та ГОП Споживач надає Оператору системи дані за режимну добу згідно
Порядку організації проведення вимірів електричного навантаження в режимний день та Кодексу
систем розподілу.
Оператор системи

__________________________
(П.І.Б., Підпис) М.П.
Виконавець

________________________(П.І.Б., Підпис)

Споживач

___________________________
(П.І.Б., Підпис) М.П.

