Додаток № 6
до Договору споживача про
надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії

АКТ
розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності сторін.
Споживач _______________________________________________________________________та
Оператор системи ДПЕМ ПрАТ “Атомсервіс” в особі ___________________________________
цим актом установили:
1. Балансова належність електромереж та установок:
1.1. Оператора системи: __________________________________________________________.
1.2. Споживача: ____________________________________________________________________.
2.Межа відповідальності за стан та обслуговування електромереж та установок
встановлюється на:
________________________________________________________________________________
3.Оператор системи несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію:
___________________________________________________________________________________
4.Споживач несе відповідальність за технічний стан та безпечну експлуатацію:
________________________________________________________________________________
5. Однолінійна схема електропостачання:

6. Схема забезпечує струмоприймачі в частині надійності електропостачання:
Категорія
струмоприймачів

Електроприймачі, схема живлення яких
відповідає категорії

не відповідає категорії

перша
друга
третя
7. Ввідні та секційні апарати у ВРП Споживача знаходяться в оперативному веденні диспетчера
ДПЕМ. Споживачу забороняється здійснювати їх включення та відключення без узгодження з
черговим диспетчером ДПЕМ.
8. Споживач призначає ______________________________гр. по ПБЕ, особою відповідальною за
електрогосподарство.
9. Всі оперативні переговори відповідальний персонал Споживача веде з черговим диспетчером
ДПЕМ за тел.:________________________. Про всі порушення в роботі електрообладнання, а
також аваріях, які сталися в зоні Споживача необхідно терміново повідомити диспетчера ДПЕМ.
10.Всі оперативні переговори черговий диспетчер ДПЕМ веде з персоналом Споживача за тел..:
____________________________.
11. Споживач та Оператор системи зобов’язуються утримувати електроустановки, що вказані в
цьому акті, у справному стані та експлуатувати відповідно до ПТЕ, ПБЕ, ПРЕЕ.
12. Споживач зобов’язується забезпечити на своїй території охорону електромережі, що належить
Оператору системи, вільний доступ до електроустановок працівників ДПЕМ в будь-яку годину
доби для проведення необхідних робіт.
13.Оператор системи зобов’язуються забезпечити на території своїх підстанцій охорону
електромереж, що належать Споживачу, та допуск Споживача в електроустановки для ремонту
обладнання КМ, ПМ, що належать Споживачу.
Цей акт є невід’ємною частиною Договору споживача про надання послуг з розподілу
(передачу) електричної енергії, складений в трьох примірниках – один для Споживача та два для
Оператора системи.

Оператор системи:

Споживач:

_________________

________________

