Додаток 4а до Договору Електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії
від «__»________________№_______



Порядок зміни Електропостачальника
та формування реєстру споживачів Електропостачальника

У разі 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.
	Електропостачальник, що має намір здійснювати постачання споживачу, направляє Оператору системи розподілу, повідомлення щодо початку процедури зміни Електропостачальника.
	Зареєстрований запит Електропостачальника до Оператора системи розподілу повинен містити дані, передбачені п. 6.1.5 та п.6.1.8 ПРРЕЕ, та подається Оператору системи розподілу, згідно встановленої форми, вказаної в додатку 4а.1 до даного Договору.
	Після отримання та перевірки запиту Оператор системи розподілу 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.
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.
	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.
	Оператор системи розподілу інформує Електропостачальника на наступний робочий день після отримання звернення щодо процедури зміни постачальника електричної енергії споживачем, який 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 згідно додатку 4а.2 до даного Договору.
	Повідомлення має містити дані про:

	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.

	Електропостачальник після отримання від Оператора системи розподілу повідомлення про зміну електропостачальника повинен здійснити всі необхідні заходи у зв‘язку з припиненням дії договору про постачання електричної енергії споживачу зі споживачем на заплановану дату зміни електропостачальника та до припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу Електропостачальник зобов’язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору.



	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.
	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, а також протягом 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.
	За умови дотримання вимог даного Порядку щодо зміни Електропостачальника, припинення електроживлення електроустановки (електроустановок) споживача не здійснюється.
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.







Оператор системи:

Постачальник:
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________ 
(Посада, П.І.Б., Підпис)
    М.П.
“______”_________________20 ____р.

_____________________________________ 
(Посада, П.І.Б., Підпис)
    М.П.
“______”_________________20 ____р.











