
Оператор системи розподілу 
 

 Споживач 

   

«_____» ____________________20___р.  «_____» _____________________20___р. 
 М.П.                                     М.П. 

 

Додаток  5 
до договору споживача  
№_______ від «___» ________20___р  
про надання послуг з розподілу електричної енергії 

Споживач: ______________________________________________________________ 
           

Порядок участі споживача в графіках обмеження  
електроспоживання та графіках відключень 

 
У разі дефіциту палива та гідроресурсів можуть застосовуватись графіки обмеження споживання 

електричної енергії (ГОЕ), у разі дефіциту потужності можуть застосовуватись графіки обмеження 
споживання електричної потужності (ГОП), у разі виникнення аварійного стану в Об'єднаній енергетичній 
системі України можуть застосовуватись графіки аварійного відключення (ГАВ), за умов недостатньої 
ефективності введених ГАВ можуть застосовуватись спеціальні графіки аварійних відключень (СГАВ). 

Якщо застосування ГАВ та СГАВ у повному обсязі не усунуло аварійну ситуацію в енергосистемі, 
Споживач відключається спеціальною автоматикою відключення навантаження (САВН) за допомогою 
кнопок (ключів). 

Електроспоживання Споживачу може бути обмежено до рівня аварійної броні у разі застосування 
ГОЕ, ГОП, ГАВ. У разі застосування СГАВ, САВН або спрацювання пристроїв автоматичного частотного 
розвантаження (АЧР) постачання електричної енергії Споживачу може бути припинено повністю. 

Згідно з затвердженими і погодженими з інспекцією Держенергонагляду та 
облдержадміністрацією графіками обмеження споживання електричної енергії і потужності та аварійного 
відключення Споживачу з «___»________20___р. по «___»_______20___р. встановлюються наступні 
величини обмеження електроспоживання та аварійного відключення: 

Величини можливого обмеження по електроенергії (ГОЕ)________кВт·год, в т.ч. по чергах: 
Черга 1 2 3 4 5 

Величина - - - - - 

Величини можливого обмеження по потужності (ГОП) _________ кВт, в т.ч. по чергах: 
Черга 1 2 3 4 5 

Величина      
Величини можливого відключення по ГАВ ___________ кВт, в т.ч. по чергах: 

Черга 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Назва лінії           
Величина           

Величини можливого відключення по СГАВ ___________ кВт, в т.ч. по чергах: 
Черга 1 2 3 

Назва лінії    
Величина    

Про введення в дію ГОЕ та ГОП в робочий час, тривалість та черговість обмежень, Споживач 
повідомляється телефонограмою. Про введення ГОЕ та ГОП в неробочий час, вихідні та святкові дні, 
Споживач повідомляється через засоби масової інформації (радіо, телебачення, преса). 

Введення в дію ГАВ та СГАВ здійснюється без попередження Споживача. 
Споживач, залучений до графіків обмежень та/або відключень електроспоживання, зобов'язаний 

виконати комплекс заходів щодо забезпечення встановлених режимів електроспоживання (визначення 
струмоприймачів, які підлягатимуть обмеженню і відключенню, відповідальних осіб за виконання 
встановлених режимів, порядку оповіщення персоналу), а також розробити організаційно-технічні заходи 
з безаварійної зупинки окремих виробництв та використання власних резервних джерел живлення.  


