
Оператор системи розподілу Основний Споживач Споживач 
 _______________________  

“_____” _____________20___р. “_____” _____________20___р. “_____”_____________20___р. 

М.П.   М.П.   М.П. 
 

Додаток  6  
до договору споживача  
№_______ від «___» ________20___р  
про надання послуг з розподілу електричної енергії 

Споживач: _______________________________________________________________ 
Основний Споживач: ______________________________________________________ 

АКТ 
розмежування балансової належності електромереж 

та експлуатаційної відповідальності сторін 
 

1. На балансі Споживача знаходяться електромережі та/або обладнання:  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. Межа балансової належності електромереж та точка розподілу електричної енергії знаходиться: 

         2.1. Між Оператором системи розподілу та Споживачем: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

         2.2. Між основним Споживачем та Споживачем: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 

3. Споживач несе експлуатаційну відповідальність за технічний стан та експлуатацію належного йому 
обладнання. Оператор системи розподілу обслуговує і несе експлуатаційну відповідальність за технічний 
стан контактного з'єднання на межі балансової належності. 

4. Потужність та категорія надійності об'єкту Споживача (площадки): 

Назва об'єкту 
(площадки) Електрична адреса Договірна 

потужність, кВт 

Приєднана 
потужність 

Категорія 
надійності 

електропостачання 
(І, ІІ, ІІІ) кВт кВА 

 

1. Основний ввід 

 

 
  

 

  

2. Резервний ввід  

  

  

 

5. Однолінійна схема наведена в Додатку № 7 «Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із 
зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання)». 



Оператор системи розподілу Основний Споживач Споживач 
 _______________________  

“_____” _____________20___р. “_____” _____________20___р. “_____”_____________20___р. 

М.П.   М.П.   М.П. 
 

6. Споживач зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромереж та/або обладнання, що 
належить Оператору системи розподілу та вільний доступ працівників Оператора системи розподілу до 
належних Оператору системи розподілу електромереж та/або обладнання в будь-яку годину доби для 
проведення необхідних робіт. 

7. Оператор системи розподілу зобов'язується забезпечити на своїй території охорону електромереж та/або 
обладнання, що належить Споживачу та допуск працівників Споживача до належних Споживачу 
електромереж та/або обладнання для проведення регламентних та/або ремонтних робіт. 

8. Даний Додаток є невід'ємною частиною Договору та складається в двох примірниках що мають однакову 
юридичну силу (для Оператора системи розподілу та Споживача), а в разі підключення електроустановок 
Споживача до мереж основного Споживача — в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу 
(для Оператора системи розподілу, основного Споживача та Споживача). 

9. Оператор системи розподілу гарантує надійне надання послуги з розподілу електричної енергії власними 
мережами до межі балансової належності Споживача (основного Споживача). 


