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Про затвердження Кодексу систем розподілу

7.6. Повідомлення про виведення/введення обладнання
7.6.1. ОСР має оприлюднювати на власному вебсайті інформацію щодо планового
виведення обладнання з роботи, яке впливає на надійність надання послуг з розподілу
всім Користувачам, не пізніше ніж за 10 днів до такого планового виведення.
7.6.2. У разі відсутності резервного джерела живлення для проведення планових
робіт, пов’язаних з ремонтом устаткування та підключенням електроустановок нових
Користувачів, у договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії
обумовлюються умови та порядок відключень Користувачів з цією метою.
ОСР має попередити Користувача про планове відключення не пізніше ніж за 10 днів
для узгодження з ним точної дати (дня та години) перерви постачання електричної енергії.
Якщо у п’ятиденний строк після одержання попередження Користувач не узгодить
дату перерви постачання електричної енергії, ОСР зобов’язаний самостійно встановити
цей час з повторним попередженням Користувача про це не пізніше ніж за 24 години до
відключення.
7.6.3. У випадку аварійного відключення елементів мереж системи розподілу, що
призвело до перерви або зниження надійності постачання споживачів та/або обмеження
можливості відпуску електричної енергії генеруючими установками Користувачів,
приєднаними до системи розподілу, ОСР має оприлюднити інформацію (повідомити
Користувачів) щодо очікуваного терміну/строку усунення причин аварійного відключення
та дати (часу) введення обладнання в роботу.
7.6.4. У разі зміни термінів/строків планового виведення обладнання, що призводить
до знеструмлення або зниження надійності живлення споживачів, приєднаних до мереж
системи розподілу, та/або обмеження можливості відпуску електричної енергії
генеруючими установками Користувачів, приєднаними до системи розподілу, Користувач
повинен повідомити про це ОСР за 5 днів до нової пропонованої дати виведення
обладнання.
7.6.5. Якщо заплановані терміни/строки введення в роботу обладнання не
дотримуються, Користувач не пізніше ніж за 2 дні до планового терміну/строку має
повідомити про це ОСР та запропонувати нові терміни/строки з обґрунтуванням такої
пропозиції.

Рішення про час та умови введення в роботу такого обладнання приймає ОСР та
повідомляє про це Користувача.
7.6.6. Користувач, який виводив з роботи генеруючі установки потужністю понад 1
МВт, повинен додатково повідомити ОСР про дату та час введення обладнання в роботу,
якщо такі дата та час відрізняються від наданої у заявці інформації. Такий Користувач не
має права синхронізувати свої генеруючі установки, попередньо не отримавши
оперативного дозволу від ОСР.
7.6.7. Користувач, електроустановки якого призначені для споживання електроенергії
та приєднані до системи розподілу, повинен надавати ОСР інформацію відповідно до
форми, визначеної Кодексом системи передачі:
1) у випадку прийняття рішення про планове виведення обладнання з роботи на один
та більше ринковий період, що призведе до змін потужності навантаження на 100 МВт та
більше, - негайно після прийняття рішення про планове виведення обладнання з роботи;
2) у випадку зміни фактичного споживання на 100 МВт та більше впродовж одного та
більше ринкового періоду - негайно після зміни фактичного споживання.

