
 

 

Додаток 4 до Типового Договору  

Електропостачальника про надання послуг  

з розподілу електричної енергії   

 

Порядок зміни Електропостачальника  

за ініціативою споживача 

1. Оператор системи розподілу 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 виконує функції 

адміністратора комерційного обліку на роздрібному ринку електричної енергії, у тому числі 

адміністрування процедури зміни постачальника електричної енергії у межах території 

ліцензованої діяльності. 

2. Зміна Електропостачальника за ініціативою споживача відбувається відповідно до розділів 

6.1 та 6.2 ПРРЕЕ. 

3. 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 здійснення зміни електропостачальника. Запит Електропостачальником повинен 

містити дані, передбачені п. 6.1.5 та п.6.1.8 ПРРЕЕ, та подається за формою 4.1.  

4. У разі можливості зміни Електропостачальника Оператор системи розподілу не пізніше 

наступного робочого дня після отримання запиту надсилає новому Електропостачальнику 

підтвердження дати зміни електропостачальника та інформацію про історію споживання 

електричної енергії  споживачем за минулі періоди за формою 4.2. 

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. Оператор системи розподілу повідомляє діючого Електропостачальника на наступний 

робочий день після отримання запиту про зміну постачальника електричної енергії споживачем, за 

формою 4.3. 

7. Датою зміни електропостачальника вважається дата зміни облікових записів 

електропостачальника згідно з Правилами ринку. 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  

(найменування) 

Енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС код): № 62X4762883043578 

Адреса: Україна, 76014, м. Івано-Франківськ, вул. Індустріальна, 34 

Телефон: (0342) 52 05 27, ф. (0342) 53 39 38 

Електронна адреса та офіційний веб-сайт: kanc@oe.if.ua, https://www.oe.if.ua 

Електронна адреса для координації дій:  operator@oe.if.ua  

Номер поточного рахунка: UA023365030000026001300018152 в ТВБВ 10008/0143 Івано-

Франківська філія Івано-Франківське обласне управління АТ «Ощадбанк» 

 

 

Оператор системи розподілу            _________________  ______________     М.П. 

                        підпис                                        ПІБ         

mailto:kanc@oe.if.ua
https://www.oe.if.ua/
mailto:%20operator@oe.if.ua


 

 

Форма 4.1 до Додатку 4 Типового 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: 

 

1. 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) 

 

2. Контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо) 

_____________________________________________________________________________________

________________ 

3. ЕІС-код точки обліку за об’єктом (площадкою вимірювання) ___________________________ 

 

4. 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: 

 ___________________________________________________________________________________ 

5. Спосіб оплати за послугу з розподілу електричної енергії  

(Споживач чи Електропостачальник відповідно до обраної комерційної пропозиції ): 

___________________________________________________________________________________ 

6. Згода на обробку персональних даних та використання їх для отримання інформації щодо 

споживача від адміністратора комерційного обліку*. 
*відповідно до абзацу п’ятого статті 2 Закону згодою суб’єкта персональних даних є будь-яке документоване, зокрема письмове, добровільне 

волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки. 

 

 

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



 

 

Форма 4.2 до Додатку 4 Типового Договору 

електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії   

 

Повідомлення нового постачальника про можливість здійснення зміни 

Електропостачальника споживачем електричної енергії 
 

АТ «Прикарпаттяобленерго», в межах виконання функцій адміністратора комерційного 

обліку на роздрібному ринку електричної енергії, зокрема, адміністрування процедури зміни 

постачальника електричної енергії у межах території ліцензованої діяльності Оператора системи 

розподілу, повідомляє про можливість дати зміни електропостачальника споживачем  Івано-

Франківської області _____________  з __.__.20__р. та відповідно до п. 6.1.12 ПРЕЕ надає дані про 

історію споживання електричної енергії споживачем за минулі періоди. 

 

Інформація про історію споживання електричної енергії  за минулі періоди споживачем  

Івано-Франківської області _________________ 

 

 

Форма 4.3 до Додатку 4 Типового Договору 

електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії   
 

Повідомлення діючого (попереднього) постачальника про зміну  

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. 

 

Інформація щодо прогнозних обсягів розподілу електричної енергії Споживачем __________на 

дату зміни Електропостачальника: 

 

Назва 

споживача 

Код 

ЄДРПОУ 

Назва 

Об’єкту 

ЕІС код 

точки 

обліку 

Встанов-

лена 

потужність 

Дата зміни 

постача-

льника 

Клас 

напруги 

Місячний 

обсяг за 

минулі 

періоди 

Місячний 

обсяг 

очікуваного 

споживання 

         

Оператор системи розподілу: 

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

Назва 

споживача 
Назва 

об’єкту 

ЕІС код 

точки 

обліку 

Прогнозний обсяг розподілу  

електриної енергії на дату зміни 

Електропостачальника 

Всього обсяг 

електричної 

енергії, кВт* год. 

на 1-му класі напруги на 2-му класі напруги  

      

Оператор системи розподілу: 

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


