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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 
енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення порушення  

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 12.07.2022 № 752 «Про проведення 
позапланової невиїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» НКРЕКП 
здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564)  
(далі – АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 
затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні 
умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 16 вересня 2020 року по 
11 березня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної 
перевірки від 04 серпня 2022 року № 196.  

  

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від 11.08.2022 № 50015266/11 надало до 
НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки  
від 04 серпня 2022 року № 196.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року  
№ 196 зафіксовано та встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 
46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 
Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2019 № 310 (у 
редакції, що діяла до 01.06.2021) 

(далі – Кодекс) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 
дотримуватися ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії 
та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії; 

 
яким визначено, зокрема, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 
від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 
відповідно до договору про приєднання.  

У разі необхідності збільшення строку надання послуги 
зі стандартного приєднання через затримку здійснення 
заходів щодо відведення земельних ділянок для 
розміщення відповідних об'єктів електроенергетики 
(затримка в погодженні власника (власників) або 
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних 
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
закінчення строку надання послуги з приєднання 
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підпункту 13 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

підпункту 26 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 
що діяла до 01.01.2022) 

письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) 
повідомляє замовника про збільшення строку 
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з 
наданням документального підтвердження причин 
виникнення затримки та зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання 
вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 
листування). У разі неможливості здійснення ОСР у 
зазначені строки заходів щодо відведення земельних 
ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня 
за порушення строків виконання зобов'язання за 
договором про приєднання на строк здійснення заходів 
щодо відведення земельних ділянок для розміщення 
відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а 
плата за приєднання не підлягає зменшенню; 

 
щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є 

обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та 
виконувати умови цих договорів; 

 
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 
розподілу 

 
До НКРЕКП надійшла скарга гр. Гаврилюк О. М. від 20.01.2022 (вх. НКРЕКП 

від 27.01.2022 № Г-1479/22) із додатками до неї (далі – скарга Гаврилюк О. М.) щодо 
врегулювання взаємовідносин із АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» в частині приєднання її 
об’єкта до електричних мереж. 

НКРЕКП листом від 03.02.2022 № 1026/17.1.4/8-22 направлено запит до 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» щодо надання відповідних пояснень та матеріалів із 
порушеного у зазначеній скарзі Гаврилюк О.М. питання. 

Ліцензіатом надано пояснення листом від 15.02.2022 № 50014907/39 (вх. НКРЕКП 
від 04.05.2022 № 6338/2-22) з додатками, які були розглянуті НКРЕКП та листом від 11.03.2022 
№ 1321/17.1.4/9-22 надано відповідь гр. Гаврилюк О.М. 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 
16.09.2020 гр. Гаврилюк О.М. звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності житлового будинку. У заяві зазначена 
замовлена потужність 30 кВт, ступінь напруги в точці приєднання 380 кВ (друга ступінь 
потужності). Відповідно до інформації зазначеній в вище вказаній заяві про приєднання існуюча 
потужність об’єкта складає 1,2 кВт, ступінь напруги – 220 кВ.  

З метою приєднання електроустановок об’єкта між гр. Гаврилюк О. М. та 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було укладено Договір № 25-220/2020 про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу від 28.09.2020 (далі – Договір 
№ 25- 220/2020), невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання 
№ 25-220/2020 (далі – ТУ № 25-220/2020). Дата видачі ТУ № 25-220/2020 28.09.2020 за 
№ 11699/518. 

У пункті 3.1.4 Договору № 25-220/2020 зазначено, що термін надання послуги зі 
стандартного приєднання становить 60 календарних днів з дня, наступного після оплати 
Замовником плати за приєднання. 
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У пункті 2.2 Договору № 25-220/2020 зазначено, що Замовник оплачує Виконавцю послуг 
вартість приєднання до електричних мереж системи розподілу на умовах цього договору. 

У пункті 3.2.3 Договору № 25-220/2020 зазначено, що Замовник зобов’язаний оплатити на 
умовах цього Договору вартість наданих Виконавцем послуг з приєднання електроустановок 
Замовника до електричних мереж в точці приєднання. 

Відповідно до пункту 4.1 Договору № 25-220/2020 плата за приєднання становить 
69 552,00 грн (з ПДВ). 

У пункті 4.3 Договору № 25-220/2020  зазначено, що для надання послуги з приєднання 
Виконавцю послуг необхідно відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів 
електроенергетики для приєднання електроустановок Замовника. Замовник сплачує плату за 
приєднання на поточний рахунок Виконавця послуг у такому порядку: оплата  в розмірі 20% 
плати, визначеної пунктом 4.1 договору, а саме кошти в розмірі 13 910,40 грн з ПДВ, упродовж 5 
робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати підписання цього договору. 
Остаточний розрахунок в розмірі 80 % плати, визначеної  пунктом 4.1 цього договору, а саме 
кошти в розмірі 55 641,60 грн з ПДВ упродовж 5 робочих днів, починаючи з наступного дня від 
дати узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої Виконавцем послуг проектної 
документації щодо електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкта замовника. 

Відповідно до інформації, наданої Ліцензіатом листом від 15.02.2022 № 50014907/39, 
Замовником 08.10.2020 з власної ініціативи сплачено вартість послуги із стандартного 
приєднання до електричних мереж в повному обсязі, а саме у розмірі 69 552,00 грн з ПДВ (100%). 

Тобто, послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 
07.12.2020. 

Отже, ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був 
повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше 
27.11.2020. 

Відповідно до наданої АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від 15.02.2022 
№ 50014907/39 інформації, на виконання умов Договору та ТУ ОСР було розроблено проєктну 
документацію будівництва (реконструкції) електричних мереж для можливості приєднання 
об'єкту Замовника та розпочато процес погодження та оформлення права користування 
земельними ділянками під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення. 

В листі АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 15.02.2022 № 500014907/39  вказано, що 
між АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та ФОП Приймак Д. П. укладено договір на розроблення 
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, при цьому, рішенням сесії 
Войнилівської селищної ради від 11.11.2021 № 128-5/2021 затверджено вказаний проєкт 
землеустрою та передано в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування 
трансформаторної підстанції. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-
повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які 
направлялись Замовнику і у яких повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання.  

При наданні повідомлень листами від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 
№ 11699/1050, від 22.07.2021 № 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 
№ 11699/1455, від 13.10.2021 № 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 
№ 11699/1712, від 06.01.2022 № 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» проінформувало Заявника про збільшення строку надання 
послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено умовами 
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021 і що була 
чинною на час виникнення договірних відносин між сторонами).  

В зазначених вище листах від ОСР до Заявника повідомляє про збільшення строку на 30 
календарних днів, що не відповідає вимогам Кодексу на час виникнення договірних відносин, та 
не надає документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням 
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з 
наданням копій офіційного листування (надавався один і той же лист 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ФОП Приймак Д. П.). 



4 

 

Жодних інших дій щодо відведення земельних ділянок АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  не здійснювалось, що є порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 
4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021) у частині не надання замовнику 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням 
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

 

Листом до НКРЕКП від 15.02.2022 № 500014907/39 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
повідомило, що процедура відведення земельної ділянки продовжується та перебуває на етапі 
реєстрації оренди земельної ділянки в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а 
отже, послуга з приєднання не надана. 

 
  Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 11.08.2022 

№ 50015266/11, Товариство зазначає, що (мовою документа) «… правовідносини, що не 
врегульовані договором між сторонами, повинні врегульовуватися чинним законодавством, у 
даному випадку, зокрема Кодексом систем розподілу. Звертаємо увагу Комісії, що саме чинним 
на момент існування договірних відносин, а не момент становлення договірних відносин, та яке 
у подальшому втратило чинність. Оскільки, норми абзацу 2 пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 
Кодексу (у редакції постанови НКРЕКП від 03.12.2019 № 2595) втратили чинність 01.06.2021, у 
ОСР були відсутні правові підстави застосовувати норми нечинного законодавства до 
правовідносин між ОСР і замовником.». 

 
  Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно інформації, викладеній в 

службовій записці Юридичного департаменту від 24.08.2022 № 517/15-22, статтею 
58  Конституції України закріплено один  з  найважливіших  загальновизнаних  принципів  
сучасного права- закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Це  
означає,  що  дія  закону  та  іншого  нормативно-правового  акта  поширюють свою  дію тільки 
на ті  відносини,  які  виникли  після  набуття  законами  чи іншими нормативно-правовими актами 
чинності та не може поширюватися на правовідносини, які виникли і закінчилися до набрання 
чинності цим законом або іншим нормативно-правовим актом. 

  Водночас, згідно з пунктом 5  мотивувальної частини  Рішення Конституційного Суду  
України (у справі за конституційними скаргами Байшева П.В., Бурлакової О.О., Даць І.В.,  
Дєдковського В.В., Желізняка М.В., Кожухарової Л.А. щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) пунктів2, 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про  
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо запровадження  контрактної  форми  
роботи  у  сфері  культури  та  конкурсної  процедури призначення  керівників  державних та  
комунальних  закладів  культури» від 28 січня 2016 року №955-VIII зі змінами від 
12  липня 2019 року № 5-р(I)/2019)  Конституційний Суд України  вважає,  що  за  змістом  частини  
першої  статті 58  Основного  Закону України новий  акт  законодавства  застосовується  до тих 
правовідносин, які виникли  після  набрання ним  чинності. Якщо правовідносини  тривалі і 
виникли до ухвалення акта законодавства та продовжують  існувати після його ухвалення, то  
нове  нормативне  регулювання  застосовується  з дня набрання ним чинності або з дня,  
встановленого цим нормативно-правовим актом, але не раніше дня його офіційного 
опублікування. 

Закон не має зворотної дії в часі, оскільки не поширюється на безстрокові трудові  договори,  
укладені  до  його  прийняття,  а  передбачає припинення  цих  договорів  з  моменту  набрання  
ним  чинності  та  можливість продовження  трудових  правовідносин  на  умовах  контракту  між  
професійними творчими  працівниками  (художнім  та  артистичним  персоналом)  і  державними 
та комунальними закладами  культури. Таким  чином, Закон спрямований  на регулювання  тих  
правовідносин,  які  виникнуть  після  набрання  ним чинності,  а  трудові  правовідносини,  що  
виникли  раніше,  повинні  бути приведені у відповідність із новим юридичним регулюванням. 

 

Юридичним департаментом зазначеною службовою запискою повідомлено, що 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  правомірно застосовувало положення пункту 4.2.4 глави 4.2 
розділу IV Кодексу у редакції, що діяла на момент повідомлення Замовника про збільшення 
строку проєктування. 
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Одночасно, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що положеннями  пункту 
4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу встановлено, що  разі необхідності збільшення строку надання 
послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення 
земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в 
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних 
ділянок)) ОСР повідомляє замовника про збільшення строку проєктування з наданням 
документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування. 
          ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах 
чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку 
земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення 
відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання 
проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за 
участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального 
прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 
відповідних об'єктів електроенергетики. 

 
Актом позапланової невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 196 встановлено та 

зафіксовано, що при направленні повідомлень Замовнику від 20.11.2020 № 11699/740, від 
30.11.2020 № 11699/765, від 10.12.2020 № 11699/828, від 18.12.2020 № 11699/861, від 28.12.2020 
№ 11699/894, від 06.01.2021 № 11699/16, від 15.01.2021 № 11699/74, від 25.01.2021 № 11699/109, 
від 04.02.2021 № 11699/109, від 12.02.2021 № 11699/187, від 22.02.2021 № 11699/262, від 
04.03.2021 № 11699/335, від 12.03.2021 № 11699/372, від 22.03.2021 № 11699/359, від 01.04.2021 
№ 11699/446, від 09.04.2021 № 11699/538, від 19.04.2021 № 11699/602, від 29.04.2021 
№ 11699/680, від 07.05.2021 № 11699/743, від 17.05.2021 № 11699/847, від 27.05.2021 
№ 11699/906, від 04.06.2021 № 11699/945, від 25.06.2021 № 11699/1050, від 22.07.2021 
№ 11699/1346, від 20.08.2021 № 11699/1382, від 17.09.2021 № 11699/1455, від 13.10.2021 
№ 11699/1571, від 12.11.2021 № 11699/1600, від 10.12.2021 № 11699/1712, від 06.01.2022 
№ 11699/119, від 04.02.2022 № 11699/152 про збільшення строку приєднання 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до них надавався один і той же лист до 
ФОП Приймак Д. П. (від 15.10.2020 № 50005949/158). 

 

Жодних інших можливих дій з метою максимального прискорення здійснення заходів 
щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  не здійснювалось, а отже, 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» порушено вимоги пункту 4.2.4. глави 4.2 
розділу IV Кодексу у частині ненадання замовнику документального підтвердження причин 
виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо 
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131564) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 
з розподілу електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 
Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131564) через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в 
Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» послуги з 
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приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області 
щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання гр. Гаврилюк О. М. згідно з укладеним 
Договором про приєднання до електричних мереж від 28 вересня 2020 року № 25-220/2020 з 
наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 
 
Директор Департаменту             
ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

  
Про застереження АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних 
умов з розподілу електричної енергії 

 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 30 серпня  
2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 196, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 752 «Про 
проведення позапланової невиїзної перевірки АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на проведення 
позапланової невиїзної перевірки від 25 липня 2022 року № 216, установлено, 
що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) не дотримано 
вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені 
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови 
з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 
електричної енергії», відповідно до якого оператор системи розподілу 
зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 
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діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 310  у частині 
не надання замовнику документального підтвердження причин виникнення 
затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР 
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 
листування; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 
щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для 
здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 26 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 
надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником 
вимог кодексу систем розподілу. 

  

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19  
та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та у зв’язку з 
воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 
року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  
№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня  
2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня  
2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) щодо недопущення 
надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 
розподілу електричної енергії. 

 
 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про усунення порушень АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 

 
Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом, введеним в 
Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  
від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та  
від 12 серпня 2022 року № 573/2022, згідно з Актом позапланової невиїзної 
перевірки від 04 серпня 2022 року № 196, проведеної відповідно до постанови 
НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 752 «Про проведення позапланової 
невиїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) усунути 
порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем 
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року                     
№ 310, у частині не надання замовнику документального підтвердження 
причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до 
яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням 
копій офіційного листування, 



2 
 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану 
в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати 
НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області щодо стану надання 
послуги зі стандартного приєднання гр. Гаврилюк О. М. згідно з укладеним 
Договором про приєднання до електричних мереж від 28 вересня 2020 року  
№ 25-220/2020, з наданням належним чином завірених копій підтвердних 
документів. 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


