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Департамент 

ліцензійного контролю Голові НКРЕКП 

«24» травня 2022 року Членам НКРЕКП 
 

  

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

 ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

 щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення  

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

та здійснення заходів державного регулювання» 

 
На підставі постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 35 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення 

про проведення перевірки від 02 лютого 2022 року № 114, НКРЕКП здійснено позапланову 

виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874) (далі – ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО», 

Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, 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 12 червня 2020 року по 08 лютого 2022 року, за результатами якої складено 

Акт позапланової виїзної перевірки від 21 лютого 2022 року № 128. 
 

ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» листом від 25 лютого 2022 року № 2123 надало до  

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 21 лютого 

2022 року № 128. 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне: 

№ 
п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

 

 

 

 
пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV  

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі – КСР)  

(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

 
підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

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 встановлено, зокрема, що послуга з 

нестандартного приєднання з проєктуванням 

замовником лінійної частини приєднання 

надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 

цієї глави, без урахування строку на проєктування 

електричних мереж лінійної частини приєднання; 
 

у частині 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 
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Щодо звернення Кір’янова Г. І. (далі – Замовник) 
 

Замовник звернувся до ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» із заявою (вх Ліцензіата № 152  

від 12.06.2020) про приєднання електроустановки для ведення особистого селянського 

господарства. 

Заявою замовлено приєднання потужності 60 кВт (0,4 кВ, категорія надійності  

електропостачання – ІІІ; рік введення потужності – січень 2021) - нестандартне приєднання із 

проєктуванням лінійної складової приєднання замовником. 
 

Технічні умови нестандартного приєднання № 103-20-ЦО-Рвм та проєкт договору 

надано замовнику 25.06.2020 із дотримання встановленого терміну. 
 

Замовник повернув підписаний договір про нестандартне приєднання № 103-20-ЦО-Рвм 

14.07.2020 (далі – Договір). 

Відповідно до пункту 4.1 Договору розрахунок вартості плати за приєднання до 

електричних мереж було здійснено виходячи із ставок плати за нестандартне приєднання 

потужності на 2020 рік. 

Оплату вартості приєднання у розмірі 20 % від складової плати за приєднання 

потужності, визначеної у пункті 4.1 Договору Замовник здійснив 14.07.2020. 
 

Відповідно до положень глави 4.3 розділу IV КСР встановлено наступне. 

Пунктом 4.3.1 визначено, що ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під 

ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання 

замовником відповідно до умов договору про нестандартне приєднання. 

Пунктом 4.3.3 встановлено, зокрема, що строк надання послуги з нестандартного 

приєднання «під ключ», становить не більше 120 календарних днів (у тому числі 30 днів для 

проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою 

до приєднання потужністю електроустановок до 160 кВт (включно).  

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем 

оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до 

умов договору про приєднання. 

Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини 

приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 цієї глави, без урахування строку 

на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання. 
 

З урахуванням положення пункту 4.1 Договору та пункту 4.3.3 Кодексу, перебіг строку 

надання послуги з приєднання за договором № 103-20-ЦО-Рвм розпочався 15.07.2020. 
 

Слід зазначити, що у періоді від дати укладання Договору та до граничної дати надання 

послуги Ліцензіат не ініціював призупинення терміну надання послуги на період розробки 

Замовником та погодження з іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на 

будівництво лінійної частини приєднання. 

На виконання вимог ТУ № 103-20-ЦО-Рвм Замовник розробив проєкт лінійної частини 

приєднання, який був погоджений ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (отримано технічне рішення 

від 04.09.2020 № 620-20), як такий що відповідає ТУ та забезпечив узгодження прийнятих 

технічних рішень з усіма зацікавленими сторонами. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 4.3.3  

глави 4.3 розділу IV КСР послуга з нестандартного приєднання повинна бути надана 

Ліцензіатом Замовнику 02.12.2020, оскільки технічне рішення щодо проєкта лінійної частини 

приєднання, погоджене Ліцензіатом, Замовник отримав 04.09.2020. 
 

На основі кошторисної частини проєкту лінійної складової приєднання сторони уклали 

Додаткову угоду № 1 від 30.09.2020, якою було визначено розмір плати за нестандартне 

приєднання в сумі 271 873,20 грн. 

Залишок вартості послуги з приєднання електроустановки до електричних мереж в 

обсязі 250 690,20 грн сплачено Замовником 01.10.2020. 
 

28.12.2020 сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 103-20-ЦО-Рвм, 

якою у Договір внесена зміна. Зокрема пункту 2.1 Договору доповнено підпунктом 2.1.1  

у редакції: 
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«2.1.1 Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня наступного 

за днем розроблення та узгодження з іншими заінтересованими сторонами проектної 

документації на будівництво, реконструкцію та\або технічне переоснащення електричних 

мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання 

електроустановок замовника)». 
 

Товариство надало копію повідомлення про надання послуги з приєднання по ТУ  

№ 103-20-ЦО-Рвм від 25.06.2020 з датою оформлення 01.11.2021 (далі – Повідомлення). 

Дата отримання Замовником Повідомлення підтверджена в його листі до НКРЕКП. 
 

Відповідно до службової записки Сектору НКРЕКП у Рівненській області  

від 23.03.2022 № 41/45СЛ-22 фактичний термін надання послуги з нестандартного 

приєднання Замовнику перевищив термін, встановлений КСР, на 332 календарних днів. 335 

від 02.12. до 01.11.2021 

Замовник звернувся листом від 12.01.2022, б/н до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 25.01.2022 

№ К-1325/22) щодо врегулювання з ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» усіх спірних питань, які 

виникали під час надання послуг з приєднання та щодо відсутності претензій до ОСР. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що оскільки договір про нестандартне 

приєднання № 103-20-ЦО-Рвм був укладений 14.07.2020, у своїх відносинах з Замовником  

Товариство повинно керуватися вимогами КСР у редакції, що діяла з 01.07.2020. 

Так, відповідно до пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV КСР (у редакції, що діяла з 01.07.2020) 

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 замовник. 

Разом з тим, Товариство надало Замовнику не акт щодо надання послуги з приєднання, 

а повідомлення про надання послуги з приєднання (яке з’явилось у редакцій КСР від 01.06.2021), 

що свідчить про порушення Ліцензіатом пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV КСР (у редакції, 

що діяла з 01.07.2020). 
 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 

1. Застерегти ПРИВАТНЕ    АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 05424874) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.  

2. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

надати гр. Кірянову Г. І. акт щодо надання послуги з приєднання (договір про нестандартне 

приєднання з проєктуванням лінійної частини замовником приєднання до електричних 

мереж систем розподілу ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від 25.06.2020 № 103-20-ЦО-Рвм), про 

що повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Рівненській області з наданням завірених 

належним чином копій підтвердних документів протягом трьох місяців після припинення 

чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні. 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                             Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» 

щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії та здійснення заходів державного 

регулювання 

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 травня 2022 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

виїзної перевірки від 21 лютого 2022 року № 128, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 35 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення про проведення перевірки від 02 лютого 2022 року № 114, 

установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874) 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 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 
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пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, відповідно 

до якого, зокрема, послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням 

замовником лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені 

главою 4.3 цієї глави, без урахування строку на проєктування електричних 

мереж лінійної частини приєднання; 

підпункт 26 пункту 2.2 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 статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РІВНЕОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05424874) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 

 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 

17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення 

заходів державного регулювання, зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» надати гр. Кірянову Г. І. акт щодо 

надання послуги з приєднання (договір про нестандартне приєднання з 

проєктуванням лінійної частини замовником приєднання до електричних мереж 

систем розподілу ПРАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» від 25 червня 2020 року  

№ 103-20-ЦО-Рвм), про що повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у 

Рівненській області з наданням завірених належним чином копій підтвердних 

документів протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану або стану війни в Україні. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 

 


