Додаток 4 до Договору
Електропостачальника про надання послуг
з розподілу електричної енергії

Порядок зміни Електропостачальника
та формування реєстру споживачів Електропостачальника
1. У відповідності до п. 11. Постанови НКРЕКП № 312 від 14.03.2018 року «Про
затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії» до запуску електронної платформи
Датахаб адміністратора комерційного обліку функції адміністратора комерційного обліку на
роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі адміністрування процедури зміни
постачальника електричної енергії у межах території ліцензованої діяльності, виконує Оператор
системи розподілу.
2. У випадку отримання звернення від споживача електричної енергії щодо приєднання до
умов договору про постачання електричної енергії споживачу, Електропостачальник, що здійснює
свою діяльність на території ліцензійної діяльності Оператора системи розподілу, у відповідності
до вимог розділу VI ПРРЕЕ надсилає запит до Оператора системи розподілу для підтвердження
можливості (відсутності можливості) здійснення зміни електропостачальника.
3. Підписаний ЕЦП уповноваженою особою запит Електропостачальника до Оператора
системи розподілу повинен містити дані, передбачені п. 6.1.5 та п.6.1.8 ПРРЕЕ, та подається за
формою 4.1, на електронну пошту Оператора системи розподілу.
4. Оператор системи розподілу після отримання та перевірки запиту не пізніше наступного
робочого дня повідомляє Електропостачальника про можливість (відсутність можливості)
здійснення зміни електропостачальника та, у випадку можливості зміни електропостачальника,
надсилає Електропостачальнику підтвердження дати зміни електропостачальника та інформацію
про історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди.
5. У разі відсутності можливості зміни Електропостачальника Оператор системи розподілу в
Повідомленні про відмову вказує причини відмови у забезпеченні зміни електропостачальника, що
є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника. Відмова у
забезпеченні зміни електропостачальника надається у випадках:
- відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної
енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії обраній
комерційній пропозиції електропостачальника);
- відсутності у споживача чинного договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії з Оператором системи розподілу;
- припинення електроживлення об’єкта (об’єктів) споживача за зверненням чинного
Електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни
електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку.
6. Якщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника Споживач
та/або Електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до
публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни електропостачальника,
Електропостачальник невідкладно повідомляє про це Оператора системи розподілу. Дане
звернення є підставою відмови Оператора системи розподілу у забезпеченні зміни
електропостачальника.
7. Оператор системи розподілу інформує Електропостачальника на наступний робочий день
після отримання звернення щодо зміни процедури постачальника електричної енергії споживачем,
що на момент такого звернення приєднаний до договору Електропостачальника про постачання
електричної енергії споживачу, про наявність такого звернення. Оператор системи розподілу
надсилає Електропостачальнику (у разі можливості здійснення зміни Електропостачальника)
повідомлення підписане ЕЦП уповноваженою особою повідомлення за формою 4.2 на електронну
адресу.
8. Повідомлення має містити дані про:
- наявність звернення споживача про зміну Електропостачальника;
- планову дату постачання новим Електропостачальником;

- прогнозні обсяги споживання на планову дату зміни Електропостачальника;
- вартість послуги з розподілу відповідно до прогнозних обсягів розподіленої електричної
енергії у розрізі особового рахунку та ЕІС коду точки (точок) обліку Споживача, за умови
здійснення оплати за послугу з розподілу електричної енергії Електропостачальником.
9. Електропостачальник після отримання від Оператора системи розподілу повідомлення про
зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи щодо припинення дії договору
про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни
електропостачальника.
10. До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу
Електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах
чинного договору.
11. За 5 робочих днів до дати зміни електропостачальника Оператор системи розподілу
забезпечує повідомлення Адміністратора розрахунків щодо необхідності зміни записів у реєстрі
точок комерційного обліку Електропостачальника щодо нового та попереднього
електропостачальників та вносить відповідні зміни в реєстрі особових рахунків споживачів за ЕІС
кодами точок обліку, які входять в балансуючу групу Електропостачальника, протягом одного
робочого дня, наступного за днем настання таких змін.
12. У визначену дату зміни Електропостачальника Оператор системи розподілу в присутності
споживача повинен зняти фактичні покази засобу (засобів) вимірювальної техніки або забезпечити
їх зчитування автоматизованою системою комерційного обліку.
13. Упродовж одного робочого дня після зміни електропостачальника Оператор систем
розподілу надсилає отримані фактичні дані комерційного обліку Електропостачальнику, які є
вихідними даними для подальших розрахунків за послуги з розподілу.
14. За умови дотримання вимог даного Порядку щодо зміни Електропостачальника,
припинення електроживлення електроустановки (електроустановок) споживача не здійснюється.
15. Зміна електропостачальника за ініціативою споживача має бути завершена протягом
періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового Електропостачальника про наміри
змінити попереднього електропостачальника, але у строк, що не перевищує 21 календарний день з
дня вказаного повідомлення.

Форма 4.1 до Додатку 4 Договору
Електропостачальника про надання послуг
з розподілу електричної енергії
Запит щодо зміни споживачем
Електропостачальника електричної енергії/
включення Споживача до реєсстру Електропостачальника
__________________________- (далі – Електропостачальник), що здійснює діяльність на підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, виданої
постановою НКРЕКП від _______________ № ___________
ЕІС код Електропостачальника: ______________________________________________________
Повідомляє про приєднання споживача до умов договору про постачання електричної енергії
(комерційної пропозиції): ____________________________________________________
Запланована дату початку постачання електричної енергії: _______________________________
Відомості про споживача:
Персональні дані (прізвище, ім’я, по батькові) споживача або уповноваженої особи або найменування
компанії (для юридичної особи):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: витяг з ЄДР, роздрукований з мережі Інтернет,
або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного
номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або
інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це
відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування
тощо)__________________________________________________________________________________
ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання): __________________________________
Найменування чинного Електропостачальника: _______________________________________________
Інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору про постачання електричної енергії споживачу
відповідно до ПРРЕЕ (якщо споживач обрав визначену комерційну пропозицію нового
електропостачальника), інші документи, які можуть бути потрібні відповідно до обраної комерційної
пропозиції:
_____________________________________________________________________________________________

Електропостачальник:
Керівник _____________________
(посада, підпис, П.І.Б.)
М.П.

Форма 4 .2 до Договору електропостачальника
про надання послуг
з розподілу електричної енергії

Повідомлення щодо зміни споживачем
Електропостачальника електричної енергії
Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго» (далі – Оператор системи розподілу
розподілу), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії, виданої постановою НКРЕКП від 16.11.2018 № 1443.
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код): № 62X4762883043578
Повідомляє про зміну Споживачем __________________ Електропостачальника електричної
енергії.
Запланована дату початку постачання електричної енергії новим Електропостачальником:
« ____» ___________ 20___р.
ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання): ____________

№
ЕІС
особового
код
Назва
рахунку
точки
(угоди)
обліку

Адреса
розташування об’єкта
(точки
обліку)

Покази, за якими
визначено прогнозний
обсяг ел. енергії на дату
зміни
Електропостачальника

Обсяг
електричної
енергії,
кВт*
год.

попередній останній
На 1-му класі напруги
На 2-му класі напруги

Оператор системи розподілу:

Керівник _____________________
(посада, підпис, П.І.Б.)
М.П.

Тариф,
грн./кВт Сума
Вартість
ПДВ
*
(без
з
(20%)
год.
ПДВ)
ПДВ,
грн.
(без
грн.
грн.
ПДВ)

