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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

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 НКРЕКП  

«Про усунення порушень ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 837 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення  

на проведення позапланової невиїзної перевірки від 02 серпня 2022 року № 239, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

Товариство) 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 23 листопада 2020 року  

по 16 лютого 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки  

від 05 серпня 2022 року № 202 (далі – Акт перевірки № 202). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 17.08.2022 № 001-33/1705 (із копіями підтвердних 

документів) надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 202, які опрацьовано 

НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 202 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

(далі – Закон) 

 

 

 

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 січня 2022 року) 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2  

розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(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; 

 

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; 

 

відповідно до якого строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ПрАТ «ВФ Україна» 23.11.2020 

звернулось до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою (вх. від 23.11.2020 № 10489) про 
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приєднання електроустановки певної потужності до електричних мереж, а саме базової станції 

мобільного зв’язку на опорі спеціальної рекламної конструкції (нове приєднання). 

Величина замовленої до приєднання потужності 10 кВт (перша ступінь потужності). 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було надано ПрАТ «ВФ Україна» технічні умови 

стандартного приєднання від 02.12.2020 № 2030-2471-ЛБ-2 та проект договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу № 2030-2471 (далі – Договір № 2030-2471), 

який було підписано замовником 12.01.2021. 

15.01.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було надано ПрАТ «ВФ Україна» розрахунок 

плати за приєднання до електричних мереж № 2030-2471 та рахунок на сплату послуги приєднання 

до електричних мереж № 2030-2471. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності 

становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником 

ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 

28.01.2021 ПрАТ «ВФ Україна» здійснено оплату вартості послуги зі стандартного 

приєднання у сумі 11 928,00 грн, що складає 100 % вартості послуги зі стандартного приєднання. 

Реалізація послуги стандартного приєднання шляхом будівництва зовнішніх мереж 

електропостачання не потребувала здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики і відповідно 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не надавало повідомлень замовнику про необхідність 

збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, пов’язаного з відведенням 

земельних ділянок. 

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання відповідно до умов укладеного договору 

мала бути надана до 15.03.2021. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

листом від 10.01.2022 № 001-35/51 на запит НКРЕКП від 24.12.2021 № 15204/17.2.3/7-21 не надало 

акт про надання послуги з приєднання та повідомлено, що на дату наданні відповіді на запит 

НКРЕКП триває реалізація Договору № 2030-2471 та відповідно акт про надання послуги з 

приєднання не складався. 
 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 17.08.2022 № 001-33/1705 станом 

на 10.01.2022 з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуга з приєднання до електричних 

мереж електроустановки об’єкта ПрАТ «ВФ Україна» надана, що підтверджується довідкою 

про виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення від 10.01.2022 № 2030-2471. 

Неможливість своєчасного виконання умов Договору № 2030-2471 виникла не з вини 

Товариства, а в наслідок впливу об’єктивних причин. 

Так, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» є суб’єктом господарювання державного сектору 

економіки та зобов’язано дотримуватись законодавства, що регулює питання в сфері проведення 

закупівель, зокрема Закону України «Про публічні закупівлі». 

Як замовник робіт (послуг) Товариство не може наперед передбачити хід проведення 

торгів та у разі, коли торги не відбулись, повинно повторно ініціювати проведення закупівлі, що в 

свою чергу потребує додаткового часу. 

Також, несвоєчасне надання послуги зі стандартного приєднання обумовлене наявністю 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом «SARS-CoV-2», відсутністю 

трудових ресурсів та встановленням обмежувальних заходів. При цьому, на період дії карантину, 

було призупинено виконання, зокрема будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт. 

Отже, як наслідок, у ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було недостатньо технічних та 

трудових ресурсів, а саме: спеціалістів, які мають необхідну підготовку та відповідний 

кваліфікаційний рівень, що може забезпечити професійне та своєчасне надання послуги зі 

стандартного приєднання. 

З огляду на зазначене, несвоєчасне виконання робіт за Договором № 2030-2471 відбулось з 

незалежних від Товариства об’єктивних причин, але незважаючи на це, Товариство здійснило усі 

можливі заходи для виконання взятих на себе зобов’язань. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пункту 4.8.2 

глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла на момент виникнення договірних відносин між 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме станом на 12.01.2021) ОСР 

після завершення робіт з приєднання повідомляє замовника про готовність власних мереж до 

підключення електроустановок замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині 

зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання замовником 

договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку 

електричної енергії. 

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла на 

момент виникнення договірних відносин між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ВФ 

Україна», а саме станом на 12.01.2021) фактом виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта 

замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від 

місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку 

приєднання. 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з 

приєднання. 

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої 

напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього 

електрозабезпечення замовника. 

При цьому, комісією з проведення перевірки встановлено та Актом перевірки № 202 

зафіксовано, що з метою розгляду звернення ПрАТ «ВФ Україна» від 08 грудня 2021 року, 

надісланого листом Державної інспекції енергетичного нагляду України від 09 грудня 2021 року 

№ 7/11.1-3997-21, НКРЕКП листом від 24.12.2021 № 15204/17.2.3/7-21 направлено запит до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо надання пояснень, інформації та копій відповідних 

документів з питань, порушених у зверненні ПрАТ «ВФ Україна». 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 10.01.2022 № 001-35/51 на запит НКРЕКП 

надало пояснення із відповідними копіями підтвердних документів. 

Так, зазначеним листом ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повідомило НКРЕКП, що 

станом на дату надання відповіді на запит НКРЕКП триває реалізація Договору № 2030-2471, тому 

акт про надання послуги з приєднання до електричних мереж не складався. 

Таким чином, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 10.01.2022 № 001-35/51 повідомило НКРЕКП, що 

станом на 10.01.2022 акт про надання послуги з приєднання не складався. 

Одночасно, у поясненнях до Акта перевірки № 202, наданих листом від 17.08.2022  

№ 001-33/1705 Товариство зазначає, що послуга з приєднання ПрАТ «ВФ Україна» надана, що 

підтверджується довідкою про виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення  

від 10.01.2022 № 2030-2471. 

 

Разом з цим, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» при наданні пояснень до Акта перевірки 

№ 202 листом від 17.08.2022 № 001-33/1705 також не було надано до НКРЕКП акта щодо надання 

послуги з приєднання ПрАТ «ВФ Україна». 

При цьому, листом від 17.08.2022 № 001-33/1705 Товариством не надано інформацію  

(з копіями підтвердних документів) щодо повідомлення ПрАТ «ВФ Україна» у відповідності до 

положень пункту 5 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (із змінами) про об’єктивну 

неможливість надання послуги з приєднання електроустановок замовника, за укладеним  

до 24 лютого 2022 року договором про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, 

у зв'язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 



4 

 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00130926) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії для 

чого у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Відділу НКРЕКП у Запорізькій області 

належним чином завірену копію акта про надання послуги з приєднання до електричних мереж, 

підписану ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ВФ Україна». 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

 

Про застереження  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 05 серпня 2022 року № 202, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 837 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та на 

підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки  

від 02 серпня 2022 року № 239, установлено, що ПУБЛІЧНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) 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» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
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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 2018 року № 310, 

відповідно до якого строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання; 

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 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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 статей 17, 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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, на підставі Акта позапланової невиїзної 

перевірки від 05 серпня 2022 року № 202, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 837 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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 2018 року 

№ 310, відповідно до якого строк надання послуги зі стандартного приєднання 

для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 
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календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання, 

для чого у строк до 01 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Відділу 

НКРЕКП у Запорізькій області належним чином завірену копію акта про 

надання послуги з приєднання до електричних мереж, підписану 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «ВФ Україна». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


