
Додаток № 5 

до Договору споживача про надання послуг  

з розподілу електричної енергії 

№ ____ від «___»__________ 20__ року 

 
Порядок участі споживача в графіках   

обмеження електроспоживання  

та графіках відключень 

 
1. Загальні положення 

1.1 Даний Порядок встановлює взаємовідносини між Оператором системи  розподілу (далі – 

Оператор) та Споживачем у разі залучення Споживача до ГОП, ГОЕ, ГАВ та СГАВ та застосування цих 

графіків. 

1.2 Відносини між Оператором та Споживачем в умовах виникнення аварійних ситуацій та 

дефіциту паливно-енергетичних ресурсів, а саме: рівні споживання електричної енергії та потужності, 

участь Споживача у ГОП, ГОЕ, ГАВ та СГАВ та порядок їх застосування визначаються нормативними 

документами та умовами договору. 

1.3 ГОП, ГОЕ, ГАВ та СГАВ розробляються Оператором у відповідності до «Інструкції про 

складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також 

протиаварійних систем електроспоживання», затвердженої Наказом Мінпаливенерго України від 

23.11.2006 р. №456 та зареєстрованій в Міністерстві юстиції України 19.02.2007 р. за №151/13418 зі 

змінами, внесеними Наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості №397 від 24.06.2015 р. 

(далі – Інструкція), та є обов’язковими для виконання Споживачем. 

1.4 Термін дії ГОП, ГОЕ, ГАВ та СГАВ, становить 1 рік: з 1 жовтня року, в якому вони складені, 

до 1 жовтня наступного року. 

2. Порядок складання графіків та повідомлення Споживача про залучення до них 

2.1 ГОЕ, ГОП та ГАВ складаються Оператором з урахуванням схем електропостачання 

Споживача та двосторонніх актів екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання.  

Акт екологічної, аварійної і технологічної броні електропостачання та повідомлення Споживача 

про залучення до графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання є додатком до 

Договору. 

2.2 ГОЕ, ГОП та ГАВ складаються щороку Оператором, затверджуються його керівництвом, 

погоджуються з відповідним територіальним органом Держенергонагляду до 15 липня, з місцевими 

органами виконавчої влади та до 15 серпня надаються відповідній електроенергетичній системі і 

територіальному представництву Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП). 

2.3 До ГОЕ та ГОП залучаються споживачі групи “Промисловість” та споживачі інших груп з 

приєднаною потужністю 500 кВт і більше, незалежно від їх категорійності з надійності 

електропостачання та форми власності. 

2.4 До СГАВ вносяться приєднання, що живлять споживачів незалежно від категорії з надійності 

електропостачання та наявності аварійної броні, у тому числі заведені під ГАВ. 

2.5 Оператор системи розподілу у разі необхідності може здійснювати коригування ГОЕ, ГОП, 

ГАВ та СГАВ для підтримання необхідного відсотку обсягу обмеження від поточного 

електроспоживання. Про внесені зміни Оператор повідомляє Споживача у порядку, передбаченому цим 

Додатком. 

2.6 У разі залучення Споживача до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ Оператор не пізніше 1 вересня 

надсилає Споживачу письмове повідомлення про залучення до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ та про обсяги 

обмеження електроспоживання з обов'язковим зазначенням назв ліній (фідерів), які підлягатимуть 

відключенню в разі застосування графіків та/або протиаварійних систем зниження електроспоживання у 

наступному вигляді: 

Графік обмеження споживання електричної енергії: 

Черги обмеження І ІІ ІІІ IV V 

Величина обмеження (т. кВтг)      

Графік обмеження споживання електричної потужності: 

Черги обмеження І ІІ ІІІ IV V 

Величина обмеження (кВт)      

Графік аварійного відключення електроенергії: 

Черга 

відключення 

Найменування ліній, фідерів, які підлягають 

відключенню 

Навантаження 

зимового 

режимного дня 

Навантаження, що 

підлягає 

відключенню 

1    

Графік спеціального аварійного відключення електроенергії: 

Черга Найменування ліній, фідерів, які підлягають Навантаження Навантаження, що 



відключення відключенню зимового 

режимного дня 

підлягає 

відключенню 

1    

2.7 У разі залучення Споживача до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ після 1 вересня Оператор на 

наступний робочий день від дня підписання відповідних графіків повідомляє Споживача про залучення 

факсограмою або телефонограмою за номером факсу або телефону, зазначеному в Договорі, а також 

надсилає на юридичну адресу, зазначену в Договорі, письмове повідомлення про залучення не пізніше, 

ніж через 30 робочих днів з дня підписання відповідних графіків. 

2.8 Повідомлення Споживача про залучення до ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ є невід’ємною частиною 

Договору. 

3. Порядок введення графіків в дію та оповіщення Споживача 
3.1 Після отримання оператором системи розподілу від диспетчера НЕК «Укренерго» 

розпорядження про введення в дію ГОЕ та/або ГОП Оператор повідомляє відповідальну особу 

Споживача, зазначену у п. 5.2 цього Додатку, про введення в дію графіків телефонограмою, 

факсограмою або електронною поштою не пізніше ніж за 1 годину до початку обмеження з обов'язковим 

зазначенням причин застосування графіків, величини електричної потужності або електричної енергії, 

що підлягає обмеженню, та часу початку і закінчення обмеження. 

3.2 У разі отримання від диспетчера НЕК «Укренерго» розпорядження про введення в дію ГОЕ 

та/або ГОП у неробочий час або вихідні та святкові дні, Оператор повідомляє відповідальну особу 

Споживача, зазначену у п. 5.2 цього Додатку, про введення в дію графіків телефонограмою, 

факсограмою, електронною поштою або залишає повідомлення на автовідповідач. 

3.3 Факт повідомлення Споживача про введення в дію ГОЕ та/або ГОП в порядку, встановленому 

п. 3.1 даного Додатку, не потребує додаткового підтвердження. 

3.4 У разі отримання від диспетчера НЕК «Укренерго» розпорядження про введення в дію ГАВ 

або СГАВ Оператор виконує команду на застосування ГАВ та СГАВ без попередження Споживача. 

4. Обов’язки Споживача після отримання повідомлення про залучення до графіків 
4.1 Споживач після отримання повідомлення Оператора про залучення до ГОЕ, ГОП, ГАВ та 

СГАВ зобов'язаний виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів 

електроспоживання, а саме: визначити струмоприймачі, які підлягатимуть обмеженню і відключенню, 

осіб, відповідальних за виконання встановлених режимів, порядок оповіщення персоналу, розробити 

організаційно-технічні заходи з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних 

резервних джерел живлення. Цей перелік повинен знаходитись у відповідальної особи Споживача, 

зазначеної у п. 5.2 цього Додатку. 

4.2 Споживач, отримавши повідомлення про введення в дію ГОЕ та/або ГОП, протягом 10 хвилин 

з моменту отримання  зобов’язаний забезпечити зниження споживання шляхом відключення 

електроустановок, технологічного обладнання, струмоприймачів згідно складеного ним переліку. 

4.3 У разі невиконання Споживачем обсягів обмеження, зазначених у ГОЕ та/або ГОП,  або 

самовільного переведення навантаження, заведеного під ГАВ чи СГАВ, на інші джерела живлення, 

Оператор в телефонному режимі попереджає відповідальну особу Споживача, зазначену у п. 5.2 цього 

Додатку, що у разі невиконання встановленого режиму і невжиття заходів щодо зниження навантаження 

протягом 10 хвилин, електроустановка Споживача буде відключена від джерела електропостачання. 

Відповідальність за можливі негативні наслідки такого відключення покладається на Споживача. 

4.4 Споживач зобов’язується забезпечувати цілодобовий доступ персоналу Оператора до всіх 

електроустановок, за їх службовим посвідченням, для контролю за виконанням Споживачем обмеження, 

зазначеного у ГОЕ та ГОП. 

5. Відповідальні особи 

5.1 Відповідальною особою за введення ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ від Оператора являється 

черговий диспетчер тел. _____________________, ел. пошта _______________________________. 

5.2 Відповідальною особою за обмеження споживання електроенергії та потужності у обсязі, 

передбаченому ГОЕ та ГОП, від Споживача являється. 

__________________________________________________________________________________  

 

ел. пошта ___________________________________, тел. роб. ____________, моб. ____________________. 

 

Оператор системи  Споживач 

   

   

   
(посада, ПІБ, підпис) 

М.П. 
 (посада, ПІБ, підпис) 

М.П. 

 


