Додаток 15
до Договору споживача про
надання послуг з розподілу
(передачі) електричної енергії
Порядок припинення, обмеження електропостачання субспоживачів
1. Постачання (розподіл) електричної енергії субспоживачів може бути припинено або
обмежено Споживачем з дотриманням процедури, передбаченої ПРРЕЕ та Кодексом систем
розподілу:
1) без попередження у разі виникнення аварійних ситуацій в електроустановках
Споживача на час, що не перевищує визначений Правилами улаштування
електроустановок, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості від 21.07.2017 № 476, для струмоприймачів субспоживача відповідної
категорії;
2) з повідомленням субспоживача не пізніше ніж за 10 хвилин у разі перевищення
субспоживачем граничної величини електричної потужності в години максимуму
навантаження;
3) на виконання припису представника відповідного органу виконавчої влади, на якого
покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України;
4) з повідомленням не пізніше ніж за 10 днів для проведення планових ремонтних робіт
пов’язаних з ремонтом устаткування та/або підключенням електроустановок нових
споживачів у разі відсутності резервного живлення;
5) за обґрунтованою вимогою Оператора системи розподілу у зазначені в цій вимозі
терміни (строки).
2. Споживач зобов’язаний оперативно повідомляти Оператора системи розподілу та інших
суб’єктів господарювання, електроустановки яких приєднані до технологічних електричних
мереж Споживача, про порушення, що пов’язані з перериванням електропостачання (розподілу
електричної енергії), їх причини і терміни/строки відновлення режиму електропостачання
(розподілу електричної енергії).
3. Виведення в ремонт, а також введення в дію після ремонту технологічних електричних
мереж Споживача, якими електроенергія транспортується субспоживачам, виконується лише за
узгодженням з Оператором системи розподілу.
4. У разі невиконання обґрунтованих вимог Оператора системи розподілу щодо
відключення субспоживачів Споживач відшкодовує завдані ним збитки іншим суб’єктам
відповідно до чинного законодавства.
5. Підключення електроустановок субспоживача, які були відключені на виконання вимоги
або припису, здійснюється після усунення субспоживачем порушень, що підтверджується
відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис.
Реквізити Оператора системи розподілу:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код) № 62Х1418952014465
Адреса: 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, буд. 20
Код ЄДРПОУ 41946011
Телефон: 1588 або (044) 202-1588
Електронна адреса та офіційний веб-сайт: https://dtek-kem.com.ua
Номер поточного рахунка для оплати за послуги з розподілу електричної енергії:
№ UA123226690000026006303128545 у Філії - Головного управління по м. Києву та Київській
області АТ «Ощадбанк»
Номер поточного рахунка для оплати за перетікання реактивної електричної енергії та інших
платежів: № UA273226690000026009300128545 у Філії - Головного управління по м. Києву та
Київській області АТ «Ощадбанк»

