
 
Додаток № 4  

до Договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії 

 

Особливості здійснення обмеження, припинення та відновлення 

постачання електроенергії споживачу 

за вимогою Постачальника 

 
1. Постачальник звертається до Оператора системи щодо відключення (обмеження) та відновлення 

електроживлення споживача у випадках, визначених Правилами роздрібного ринку електричної 
енергії. 

2. Послуги з припинення та відновлення постачання електричної енергії є платними послугами, 
які Постачальник замовляє, а Оператор системи надає, у терміни визначені Кодексом систем розподілу 
(далі – КСР) та Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ). 

3. Виконання Оператором системи робіт з припинення та відновлення електроживлення 
споживача на підставі звернення Постачальника здійснюється у терміни визначені Кодексом систем 
розподілу та Правилами роздрібного ринку електричної енергії. 

4. Оператор системи не розглядає від споживачів електричної енергії заперечення щодо 
припинення електроживлення або звернення щодо неправомірності дій Постачальника. 

5. Оператор системи має право здійснювати обмеження, припинення та відновлення постачання 
електроенергії споживачу за власною ініціативою, у випадках передбачених Правилами роздрібного 
ринку та/або  Кодексом системи розподілу.  

6. Звернення Постачальника про припинення електроживлення споживача оформляється за 
формою, що наведена у формі додатку 1 до цього Протоколу та повинно містити дані, що 
ідентифікують відповідного споживача електричної енергії (особовий рахунок споживача, EIC-код 
точки розподілу, назва та адреса споживача), та причину (підставу, суму заборгованості за відповідним 
договором та період, за який ця заборгованість виникла) припинення електроживлення об’єкту такого 
споживача електричної енергії, дату, з якої слід припинити електроживлення споживача. 

7. Звернення Постачальника про припинення електроживлення споживача (крім побутового  
споживача) надається Постачальником Оператору системи не пізніше ніж за 11 робочих днів до 
запланованої дати припинення електроживлення споживача таким чином, щоб дата припинення 
електроживлення споживача не припадала на день, який є вихідним чи святковим днем. 

Сторони погодили, що у випадку, якщо звернення Постачальника надійшло пізніше терміну, 
встановленого абзацом 1 цього пункту, або вказана у зверненні дата припинення електроживлення 
споживача припадає на вихідний або святковий день, або на день, який передує вихідному чи 
святковому дню (у разі необхідності відключення побутового споживача), або звернення не містить 
всієї інформації, що передбачена п.6 Протоколу, таке звернення не розглядається Оператором системи, 
про що Оператор системи у цей же день повідомляє Постачальника. Постачальник вправі направити 
споживачу та Оператору системи нові звернення зі зміненою датою припинення електроживлення 
споживача. 

8. При формуванні звернення на припинення електричної енергії споживачу, Постачальник 

зобов’язаний враховувати вимоги пунктів 11.5.19. та 11.5.20. Кодексу систем розподілу. В разі, якщо 

Оператор системи виявить недотримання відповідних вимог, він має право визначити іншу дату про 

що повідомляє Постачальника.  Виявлення не відповідності вимогам пунктів 11.5.19. та 11.5.20. 

Кодексу систем розподілу є правом, а не обов’язком Оператора системи. 
9. Звернення, щодо обмеження та припинення електроживлення споживачів підписуються 

уповноваженою особою Постачальника. Уповноваженою особою, в розумінні даного пункту є 
працівник відповідного Постачальника, що має право здійснювати такі повноваження на підставі 
Статуту, довіреності чи посадової інструкції. Документи, що підтверджують повноваження 
уповноважених осіб Постачальника надаються ним оператору системи, разом з зверненням, або в 
зверненні вказується, що такі документи надані раніше, з зазначенням назви документу та дати, коли 
надавались такі документи. 

10. Оператор системи не має права вимагати додатково від Постачальника обґрунтування (доказів) 
причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним 
ПРРЕЕ. У випадках, якщо підстава не передбачена ПРРЕЕ, Оператор системи має право відхилити 
звернення Постачальника (відключення конкретного споживача з переліку в реєстрі), про що 
повідомляє Постачальника протягом 2 робочих днів з дати отримання звернення. 

11. Оператор системи повідомляє Постачальника про  виконання робіт щодо припинення  



 
(обмеження) та відновлення електроживлення споживачів Постачальника на наступний робочий день 
після здійснення необхідних технічних заходів, або про відсутність технічної можливості здійснити 
заходи з припинення електроживлення споживача відповідно до звернення Постачальника. 
Повідомлення надається наручно або електронною поштою (документ підписаний ЕЦП або 
сканований документ у форматі .pdf) за підписом уповноваженої особи Оператора системи згідно форми 
2 до уповноважених осіб  Постачальника. 

Електронна копія вказаного повідомлення (файл Microsoft Excel) повинна бути надіслана 
уповноваженою особою Оператора системи уповноваженій особі Постачальника електронною 
поштою. 

12. Оператор системи повинен припинити електроживлення споживача в терміни, які зазначені 
у зверненні Постачальника. 
 13. Оператор системи надсилає попередження про припинення електроживлення відповідному 
споживачу електричної енергії не пізніше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати 
обмеження/припинення розподілу електричної енергії, з підстав, передбачених п.7.5 Правил 
роздрібного ринку електричної енергії.  

Реєстр надісланих попереджень, згідно форми 7, не пізніше наступного робочого дня після 
надання споживачу попередження, Оператор системи наручно або електронною поштою надає в 
структурні підрозділи Постачальника. На вимогу Постачальнику може надаватися (надсилатися) копія 
підготовленого попередження. 

14. У випадку надсилання попередження про припинення електроживлення споживача 
поштою рекомендованим листом дата припинення електроживлення споживача визначається 
Оператором системи з урахуванням затверджених нормативних строків пересилання поштових 
відправлень та вимог п. 7.5 Правил роздрібного ринку електричної енергії (датою отримання 
попередження вважається дата особистого вручення, або третій календарний день від дати отримання 
попередження поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується споживач).  

15. Під час здійснення технічних заходів щодо припинення розподілу електричної енергії 
Оператор системи у присутності споживача здійснює фіксацію показів засобів обліку споживача на 
час припинення електроживлення споживача.  

У разі відсутності можливості зафіксувати покази засобів обліку при здійсненні відключення 
електроустановок споживача у зв’язку із недопуском до розрахункових засобів обліку, працівники 
Оператора системи повинні оформити відповідний акт про недопуск. В такому випадку дані 
розрахункового обліку на дату відключення електроживлення споживача визначаються Оператором 
системи розрахунковим шляхом за середньодобовим споживанням електричної енергії, згідно з 
вимогами Кодексу комерційного обліку електричної енергії. 

16. У разі ненадання споживачем безперешкодного регламентованого доступу 
уповноваженим представникам Оператора системи до власних електроустановок для проведення 
вибіркового відключення струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення, 
працівники Оператора системи повинні оформити відповідний акт про недопуск. 

17. Після надання реєстру або разом з наданням реєстру споживачів (за формою 2), яким 
припинено/відновлено постачання, Оператор системи направляє Постачальнику оформлений Акт 
приймання-передачі наданих послуг (за формою 3) у двох примірниках разом із рахунком для сплати 
послуг для подальшого оформлення з боку Постачальника. Один примірник оформленого акту 
Постачальник повертає Оператору системи протягом трьох робочих днів після  дати його отримання. 

18. У разі, якщо Оператором системи було виконано понад 10 заявок на припинення та 
відновлення постачання електроенергії в одному розрахунковому періоді, то Оператор системи 
формує та надає (надсилає) Постачальнику: 

- зведений рахунок на оплату послуг з виконання робіт стосовно припинення та відновлення 
постачання електричної енергії (далі - Рахунок);  

- реєстр виконаних робіт щодо припинення/відновлення електроживлення споживачам за 
зверненням Постачальника в розрізі підрозділів сторін, які були замовниками та виконавцями цих 
робіт. У реєстрі зазначається перелік та вартість всіх робіт, які виконувалися Оператором системи на 
виконання звернень Постачальника щодо припинення та відновлення електроживлення споживачів  
(виконання організаційних та технічних заходів з припинення та відновлення електроживлення 
споживачів, виконання додаткових робіт із забезпечення живлення об'єктів інших споживачів та 
субспоживачів за іншою схемою, тощо). Одночасно Постачальнику надсилається  електронна копія 
реєстру виконаних робіт щодо припинення/відновлення електроживлення споживачам за зверненням 
Постачальника (файл Microsoft Excel); 

- Акт приймання - передачі наданих послуг. 
19. Постачальник оплачує вартість послуг, протягом 7 банківських днів після отримання 



 
відповідного рахунка. У разі наявності заборгованості Постачальника за надані послуги Оператором 
системи по припиненню постачання електроенергії споживачам, роботи  Оператором системи по 
припиненню електропостачання споживачам не виконуються, до дати повного погашення 
Постачальником боргу або врегулювання його, за згодою сторін, будь – яким іншим чином. 

 20. В день запланованого припинення електроживлення споживачу Постачальник не пізніше 
10-00 год надсилає уточнене звернення згідно форми 4 щодо припинення (обмеження) 
електроживлення споживачів Постачальника наручно або електронною поштою в структурні 
підрозділи Постачальника згідно з пунктом 11 Протоколу.   

Якщо після надання уточненого звернення щодо припинення (обмеження) електроживлення 
споживачів Постачальника, відпала необхідність в припиненні/обмеженні постачання електричної 
енергії і оперативна бригада Оператора системи вже виїхала на об'єкт споживача або виконала 
відповідні технічні заходи з відключення електроустановок споживача, Постачальник зобов'язаний 
відшкодувати Оператору системи відповідні витрати на здійснення зазначених дій. 

21. Відповідно до вимог Правил роздрібного ринку електричної енергії, у разі відсутності 
технічної можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів 
надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів (унаслідок застосування 
відповідної схеми електропостачання) у випадку ненадання споживачем доступу до власних 
електроустановок уповноваженим представникам Оператора системи для вибіркового відключення 
струмоприймачів споживача, Оператор системи перед відключенням основного споживача повинен 
забезпечити живлення об'єктів інших споживачів та субспоживачів за іншою схемою.  

22. Витрати Оператора системи на здійснення робіт, які пов’язані з припиненням та 
відновлення електроживлення електроустановки споживача покриваються за рахунок коштів 
Постачальника, як ініціатора таких робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення 
постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому 
Правилами роздрібного ринку електричної енергії  порядку. 

23. У разі необхідності відновлення постачання електроенергії споживача, після усунення ним 
порушень умов укладених договорів про постачання електричної енергії, останній направляє 
Оператору системи електронною поштою реєстр таких споживачів за формою 5, що додається, з 
дотриманням вимог, що зазначені в п. 11 даного Додатку.  

24. У разі отримання Оператором системи від Постачальника звернення, щодо 
обмеження/припинення  електроживлення  споживача, який одночасно має заборгованість перед 
Оператором системи (в тому числі, по боргам, по яким Оператор системи є правонаступником у 
відповідності до п. 13 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії») і перед 
Постачальником, Оператором системи має право у повідомленні про обмеження/припинення 
електроживлення Споживача, зазначити про наявну заборгованість перед Оператором системи і 
припинити електроживлення Споживача за заборгованість перед Оператором системи і 
Постачальником. Таке повідомлення Оператор системи надсилає одночасно Постачальнику та 
Споживачу. 

25. У відповідності до п. 24 даного Додатку, витрати з обмеження/припинення 
електроживлення Споживача, діляться порівну між Постачальником та Оператором системи.  

26. Відновлення електроживлення Споживача, після його обмеження/припинення, з підстав 
зазначених в п. 24 даного Додатку здійснюється після усунення всіх причин (підстав), внаслідок яких 
було обмежено/припинено електроживлення Споживача. У разі несплати заборгованості споживача 
перед Оператором системи, Оператор системи має право відхилити звернення Постачальника щодо 
відновлення електроживлення такого Споживача, до моменту врегулювання заборгованості перед 
Оператором системи. (При умові що він був попереджений за борг перед ОСР). 

27. Відновлення електроживлення Споживача, у разі наявності причин (підстав), визначених 
в п. 24, здійснюється за ініціативою Оператора системи або Постачальника лише за наявності 
підтвердження усунення виявлених порушень, оплати заборгованості за надані послуги та/або 
несанкціонований відбір електричної енергії, а також відшкодування витрат на 
обмеження/припинення електроживлення Споживача, що понесли Оператор системи, Постачальник 
та/або треті особи. 

28. Оператор системи, без окремого погодження з боку Постачальника, має право  на 
договірних засадах доручати виконання обмеження, припинення та відновлення  постачання 
електроенергії споживачу третім особам (в т.ч. КЖЕП, ОСББ та ін.) та для виконання цього, 
передавати  залученим третім особам необхідну інформацію/дані, сформовані на основі форм 1,4,5, 
наданих Постачальником Оператору системи. Відповідальність за дії третіх осіб, залучених 
Оператором системи до виконання обмеження, припинення та відновлення постачання електроенергії 
споживачу перед Постачальником, несе Оператор системи.  



 
29. У випадку розірвання (припинення) договору про постачання між Постачальником та 

Споживачем, до моменту відновлення постачання електроенергії споживачу звернення щодо 
відновлення постачання електроенергії надає Споживач, за умови укладення ним договору про 
постачання з новим Постачальником, або новий Постачальник такого Споживача. 

30. Якщо дата обмеження, припинення та/або відновлення електроживлення не побутового 
Споживача, що зазначена у зверненні Постачальника припадає на вихідний та/або святковий день – 
таке звернення виконується в останній робочий день до вихідного та/або святкового дня. 

31. Робочим часом Оператора системи  є час з 08:00 – 17:00 з понеділка по четверг, та з 08:00 
– 15:45 в п’ятницю, окрім вихідних та святкових днів, визначених діючим законодавством України. 

32. Вимоги даного Протоколу є обов’язковими для Сторін та їх працівників при виконанні 
Сторонами договору Постачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

 

 

 

 

 

          Оператор системи                                                        Постачальник 
 

 

________________________________                     ________________________________ 
                        (посада, П.І.Б., підпис)                                                                             (посада, П.І.Б., підпис)   
 

«____»____________________ 20__ р.                      «____»____________________ 20__ р.  


