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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 24 листопада 2021 року № 2354 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення  

на проведення позапланової виїзної перевірки від 27 січня 2022 року № 102, НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

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

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 25 липня 2017 року № 932  

(далі – Ліцензійні умови № 932), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 

(далі – Ліцензійні умови № 1470), за період діяльності з 22 лютого 2017 року по 06 лютого  

2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 18 лютого  

2022 року № 124 (далі – Акт перевірки № 124). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта 

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 124. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 124 встановлено наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

(далі – Закон) 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 1470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 

Правил 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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 Правил приєднання 

електроустановок до електричних мереж, 

затверджених постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 

від 17 січня 2013 року № 32 (далі – Правила); 

 

в частині недотримання строків надання 

послуги зі стандартного приєднання до електричних 

мереж, встановлених договором. 
 

 

Щодо колективного звернення гр. Калиниченко А. В., гр. Макарової О. В., 

гр. Костицької В. О. 
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Комісією з перевірки встановлено, що гр. Калиниченко А. В. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання 

електроустановок до електричних мереж (вх. № 39902/006-37 від 11.12.2017). Величина 

замовленої до приєднання потужності становить 17 кВт (ІІ ступінь потужності).  

18.12.2017 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснено реєстрацію технічних умов 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 1710-2881-Берестова  

(далі – ТУ № 1710-2881-Берестова). 

14.02.2018 між гр. Калиниченко А.В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж № 1710-2881 (далі – Договір № 1710-2881), 

невід’ємною частиною якого є ТУ № 1710-2881-Берестова та Графік виконання робіт з 

проектування та будівництва. 

21.02.2018 замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 15 708 грн (з ПДВ). 
 

Відповідно підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил строк надання послуги з приєднання для 

електроустановок першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати 

замовником електропередавальній організації вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання. Для електроустановок другого та третього ступенів потужності цей строк становить 

30 календарних днів. 

Встановлені строки надання послуги зі стандартного приєднання можуть бути змінені за 

згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-

монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання. 
 

Згідно з Графіком виконання робіт з проектування та будівництва, що є додатком 2 до 

Договору № 1710-2881 гранично припустимі норми тривалості виконання проєктних та 

будівельних робіт становлять 7 місяців від дати оплати, тобто до 19.09.2018. 

Станом на 19.09.2018 послуга з приєднання електроустановок гр. Калиниченко А. В. не 

надана. 

Станом на 30.12.2021 з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуга з приєднання до 

електричних мереж електроустановок об’єкта гр. Калінінченко А. В. надана, що підтверджується 

Довідкою про виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення від 30.12.2021 

№ 002-84/1943. 
 

Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання наступним замовникам: 
 

гр. Макаровій О. В., яка звернулася до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж (вх. № 41619/006-37  

від 28.12.2017). Величина замовленої до приєднання потужності становить 17 кВт (ІІ ступінь 

потужності). 

05.01.2018 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснено реєстрацію технічних умов 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 1810-0037-Берестова  

(далі – ТУ № 1810-0037-Берестова). 

28.02.2018 між гр. Макаровою О. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж № 1810-0037 (далі – Договір № 1810-0037), 

невід’ємною частиною якого є ТУ № 1810-0037-Берестова та Графік виконання робіт з 

проектування та будівництва. 

23.02.2018 замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 15 708 грн (з ПДВ). 

Згідно з Графіком виконання робіт з проектування та будівництва, що є додатком 2 до 

Договору № 1810-0037 гранично припустимі норми тривалості виконання проєктних та 

будівельних робіт становлять 7 місяців від дати оплати, тобто до 21.09.2018. 

Станом на 21.09.2018 послуга з приєднання електроустановок гр. Макаровій О. В. не була 

надана. 

Станом на 06.01.2022 з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуга з приєднання до 

електричних мереж електроустановок об’єкта гр. Макаровій А.В. надана, що підтверджується 
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Довідкою про виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення від 06.01.2022 

№002-84/29. 
 

гр. Костицькій В. О., яка звернулася до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж (вх. № 41666/006-37  

від 28.12.2017). Величина замовленої до приєднання потужності становить 17 кВт (ІІ ступінь 

потужності). 

05.01.2018 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснено реєстрацію технічних умов 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 1810-0036-Расвєт  

(далі – ТУ № 1810-0036- Расвєт). 

28.02.2018 між гр. Костицькою В. О. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж № 1810-0036 (далі – Договір № 1810-0036), 

невід’ємною частиною якого є ТУ № 1810-0036- Расвєт та Графік виконання робіт з проектування 

та будівництва. 

21.02.2018 замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 15 708 грн (з ПДВ). 

Згідно з Графіком виконання робіт з проектування та будівництва, що є додатком 2 до 

Договору № 1810-0036 гранично припустимі норми тривалості виконання проєктних та 

будівельних робіт становлять 7 місяців від дати оплати, тобто до 19.09.2018. 

Станом на 19.09.2018 послуга з приєднання електроустановок гр. Костицькій В. О. не була 

надана. 

Станом на 06.01.2022 з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуга з приєднання до 

електричних мереж електроустановок об’єкта гр. Костицькій В.О. надана, що підтверджується 

Довідкою про виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення від 06.01.2022 

№002-84/29. 
 

гр. Попову М. М., який звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж (вх. № 4945/006-37  

від 15.02.2017). Величина замовленої до приєднання потужності становить 16,1 кВт (ІІ ступінь 

потужності). 

22.02.2017 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» здійснено реєстрацію технічних умов 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 1710-0355-Олександрівка 

(далі – ТУ № 1710-0355-Олександрівка). 

22.02.2017 між гр. Поповим М. М. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж № 1710-0355 (далі – Договір № 1710-0355), 

невід’ємною частиною якого є ТУ № 1710-0355-Олександрівка та Графік виконання робіт з 

проектування та будівництва. 

Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж 

в сумі 14 490 грн (з ПДВ): 5 000 грн – 03.03.2017 та 9 490 грн – 01.09.2017. 

Згідно з Графіком виконання робіт з проектування та будівництва, що є додатком 2 до 

Договору № 1710-0355 гранично припустимі норми тривалості виконання проєктних та 

будівельних робіт становлять 12,2 місяців від дати оплати, тобто до 07.09.2018. 

Станом на 07.09.2018 послуга з приєднання електроустановок гр. Попову М. М. не була 

надана. 

07.11.2019 між гр. Поповим М. М. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Додаткову угоду до Договору № 1710-0355, якою було подовжено строк надання послуги з 

приєднання до 01.11.2020. 

17.09.2021 між гр. Поповим М. М. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

Додаткову угоду до Договору № 1710-0355, якою було подовжено строк надання послуги з 

приєднання до 01.11.2021. 

Станом на 19.10.2021 з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуга з приєднання до 

електричних мереж електроустановок об’єкта гр. Попова М.М. надана в строки, визначені 

Додатковою угодою до Договору №1710-0355 від 17.09.2021, що підтверджується Довідкою про 

виконання технічних умов у частині зовнішнього забезпечення від 19.10.2021 № 001-84/3855. 
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Також замовником був наданий лист від 24.09.2021 щодо врегулювання питань з 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на момент виникнення договірних 

відносин між гр. Калиниченко А. В., гр. Макаровою О. В., гр. Костицькою В. О., 

гр. Поповим М. М. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», а саме 14.02.2018, 28.02.2018, 

28.02.2018 та 22.02.2017 відповідно були чинні Ліцензійні умови № 932. 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1470 (що набрали чинності 01.05.2018), якими встановлено, що ліцензіат повинен 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 Правил. 

Разом з цим, вказане свідчить про порушення ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» вимог 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов № 932, якими встановлено, що ліцензована діяльність 

здійснюється відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії» та інших  нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії. 
 

2 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

пункту 2.2 глави 2  

Ліцензійних умов № 932 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4 Типового Договору 

про приєднання до 

електричних мереж 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензована діяльність 

здійснюється відповідно до законів України «Про 

електроенергетику», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 

електричної енергії» та інших нормативно-правових 

актів, що регулювали функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

в частині недотримання строку надання 

рахунку на оплату послуги з приєднання згідно з 

яким Виконавець послуг зобов'язаний надати 

Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання 

не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення 

цього Договору. 
 

 

Щодо звернення ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» звернулося до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання (вх. № 2398/006-

37 від 30.01.2018). 

26.03.2018 між ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

було укладено Договір про приєднання, яке не є стандартним № 1810-0344 (далі – Договір), 

невід’ємним додатком до якого є Технічні умови від 13.02.2018 № 1810-0344-МЛ-330 (далі – ТУ 

№ 1810-0344-МЛ-330). 

ТУ № 1810-0344-МЛ-330 передбачали 2 етапи уведення об’єкта в експлуатацію:  

в 2018 році – 2900 кВт, в 2020 році – 1100 кВт. 
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ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 02.07.2019 № 006-006/11051 було 

погоджено проектно-кошторисну документацію ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» 

«Реконструкція ПЛ – 35 кВ № 675, № 677, № 679, №672, ПЛ – 35 кВ № 937, № 938, ПС 35/10кВ 

«Пересип» (1 етап)». 

Додатковою угодою від 16.07.2019 до Договору визначено вартість плати за надання 

послуг з приєднання 1 етапу. 

Рахунок № 1810-0344/10 щодо оплати ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» послуги з 

приєднання за Договором виставлено ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» замовнику 05.11.2019, 

тобто через 125 календарних днів після погодження проектно-кошторисної документації. 
 

ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» здійснило оплату за послугу з приєднання до 

електричних мереж 22.11.2019. 

Листом від 27.11.2019 № 006-37/19672 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» надало 

ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» довідку про виконання у обсязі І етапу умов Договору. 

16.12.2019 між Товариством та ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» укладено договір про 

надання послуг з розподілу електричної енергії № 1064, дозволена до використання потужність 

2900 кВт. 
 

Пунктом 7.1 Договору визначено, що Договір набирає чинності з моменту його укладання 

і діє до повного виконання сторонами передбачених ним зобов’язань, але не довше ніж 3 

календарні роки з дати укладення Договору. 

Комісією з перевірки встановлено, що, ТОВ «СТАТУС ФІНАНС ГРУП» не зверталось до 

Товариства щодо продовження терміну дії Договору та не надало 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на погодження проєктно-кошторисної документації щодо 2 

етапу приєднання об’єктів замовника. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 09.06.2021 № 9002-37/498 повідомило ТОВ 

«СТАТУС ФІНАНС ГРУП» про закінчення строку дії Договору. 

Таким чином Договір про приєднання до електричних мереж об’єкту ТОВ «СТАТУС 

ФІНАНС ГРУП» припинено згідно пункту 7.1 зазначеного Договору. 
 

3 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 1470 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу 

IV Кодексу 

 

 

пункту 4.2 розділу 4 Типового 

договору про стандартне 

приєднання до електричних 

мереж системи розподілу  

 

 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 310 (далі - Кодекс); 

 

в частині недотримання строків видачі 

технічних умов на стандартне приєднання разом з 

проєктом договору; 

 

згідно з яким, виконавець послуг 

зобов’язаний надати замовнику рахунок на плату 

плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих 

днів з моменту укладення договору у встановленому 

законодавством порядку; 
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пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 

яким визначено, що 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. Для електроустановок замовника 

другого ступеня потужності цей строк становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 

 

Щодо звернення ФОП Халепи Ю. В. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ФОП Халепа Ю. В. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання (вх. № 125/006 

від 18.01.2021). Величина замовленої до приєднання потужності становить 17,0 кВт (ІІ ступінь 

потужності). 
 

Відповідно до положень пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу технічні умови на 

стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 

надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією). 
 

01.02.2021 Товариством здійснено реєстраціію технічних умов стандартного приєднання 

до електричних мереж електроустановок № 2110-0089-Виноградна (далі – ТУ № 2110-0089-

Виноградна), що є невід’ємним додатком 1 до договору про стандартне приєднання. Про 

підготовку проєкту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та ТУ № 2110-0089-

Виноградна замовнику повідомлено в один із зазначених у заяві про приєднання спосіб, обміну 

інформацією, а саме в телефонному режимі. 

При цьому, Ліцензіатом не надано комісії з перевірки підтвердження повідомлення 

замовника про підготовку вищезазначених документів. 

10.02.2021 ФОП Халепою Ю. В. були отримані 2 примірника проєкту договору про 

стандартне приєднання та ТУ № 2110-0089-Виноградна, що підтверджується актом прийому-

передачі, тобто протягом 15 робочих днів від дати реєстрації заяви про приєднання. 
 

15.02.2021 між ФОП Халепою Ю. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено 

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № 2110-0089 (далі – Договір № 2110-

0089), невід’ємним додатком до якого є відповідні ТУ № 2110-0089-Виноградна  

від 01.02.2021. 

Згідно «Графіку виконання робіт з проектування та будівництва», що є додатком 2 до 

Договору № 2110-0089 гранично припустимі норми тривалості виконання проектних та 

будівельних робіт становлять 7 місяців. 

Разом з цим, пунктом 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (типова форма) встановлено, що виконавець послуг зобов’язаний 

надати замовнику рахунок на плату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів з 

моменту укладення договору у встановленому законодавством порядку, тобто до 17.02.2021. 

Комісією з перевірки встановлено, що ФОП Халепа Ю. В. отримав рахунок на сплату 

плати за приєднання 05.04.2021, тобто із затримкою на 11 робочих днів. 
 

15.04.2021 ФОП Халепаою Ю. В. здійснено оплату вартості приєднання у розмірі 100% 

відсотків плати за Договором № 2110-0089. Таким чином, послуга з приєднання електроустановок 

до електричних мереж мала бути надана до 15.11.2021. 

Комісією з перевірки встановлено, що послуга з приєднання за Договором № 2110-0089 не 

надана. 
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4 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов № 1470 

 

 

 

 

 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу 

IV Кодексу 

 

 

 

 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу 

IV Кодексу 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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; 

 

у частині недотримання терміну протягом 

якого ОСР має проінформувати замовника про 

зауваження щодо повноти та належного оформлення 

документів з обґрунтуванням причин наведених 

зауважень; 

 

у частині відмови в приєднанні 

електроустановок замовника до системи розподілу 

за умови дотримання замовником вимог розділу IV 

Кодексу. 
 

 

Щодо звернення гр. Фрідлянда М. М. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Фрідлянд М. М. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання (вх. № 10937  

від 17.12.2020). 
 

Відповідно до положень пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу при отриманні 

неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, направлених поштовим 

відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить 

відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує 

замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного 

оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень. 
 

22.12.2020 листом № 62/2515 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (з порушенням терміну 

визначеного пунктом 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу) було надіслано гр. Фрідлянду М. М. 

зауваження до заяви про надання послуги з приєднання. 

27.08.2021 гр. Фрідлянд М. М. звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявами 

про надання послуги з приєднання (вх. № 000710 від 27.08.2021 та вх. № 000707  

від 27.08.2021). 

31.08.2021 листами № 1-35/3674 та № 1-35/3676 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (з 

порушенням терміну визначеного пунктом 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу) було надіслано 

гр. Фрідлянду М. М. зауваження до заяв про надання послуги з приєднання щодо повноти та 

належного оформлення документів, доданих до заяв про приєднання. 
 

Відповідно до положень пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання 

замовником вимог цього розділу. 

Відповідно до пункту 4.4.1. глави 4.4 розділу IV Кодексу (із змінами) замовник звертається 

до ОСР щодо наміру приєднатися до електричних мереж системи розподілу із заявою про 

приєднання. 
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До заяви про приєднання додається документи, визначені  пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу 

IV Кодексу, зокрема, копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом 

нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме 

майно та графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, 

земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються 

до електричних мереж уперше). 

Відповідно до пункту 4.1.39 глави 4.1 розділу IV Кодексу, приєднання до електричних 

мереж електроустановок (об'єкта) замовника на земельних ділянках, які розташовані на території 

дачних та дачно-будівельних кооперативів, садових/садівничих товариств, гаражних/гаражно-

будівельних кооперативів (далі - кооператив), здійснюється з урахуванням резерву потужності 

зазначених організацій (у рахунок зменшення договірної потужності за договором про надання 

послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання власних струмоприймачів суб'єкта 

господарювання). У разі відсутності резерву потужності в кооперативах їх загальна потужність 

потребує збільшення відповідно до вимог цього розділу з виділенням замовленої потужності на 

електроустановку (об'єкт) замовника. Функції замовника приєднання виконує кооператив або 

замовник від кооперативу. Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені на 

власника електроустановки (садового будинку, гаража тощо) шляхом оформлення кооперативом 

представництва в порядку, встановленому законодавством. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повідомило гр. Фрідлянда М. М. про необхідність 

додаткового надання до заяв про надання послуги з приєднання (вх. № 000710 від 27.08.2021 та 

вх. № 000707 від 27.08.2021) документа, що підтверджує покладання на нього кооперативом 

функцій замовника послуг з приєднання до електричних мереж або технічних вимог та/або 

вихідних даних, отриманих від кооперативу, для надання послуги з приєднання до електричних 

мереж у порядку, визначеному пунктом 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу. 
 

5 

пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу 

VIII Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 

(далі – ККО) 

відповідно до якого у разі тимчасового 

порушення роботи вузла обліку не з вини споживача 

обсяг електричної енергії, спожитої споживачем від 

дня порушення вимірювань до дня відновлення 

вимірювань, за згодою сторін визначається на 

підставі показів технічних (контрольних) 

лічильників електричної енергії, а у разі їх 

відсутності розраховується відповідним оператором 

системи/ППКО за середньодобовим обсягом 

споживання електричної енергії та надається 

оператору системи, електропостачальнику та 

споживачу. 
 

 

Щодо звернення гр. Білецької С. В. 
 

Між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Білецькою С. В. укладений публічний 

договір споживача (побутового) про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах 

договору про користування електричною енергією від 06.08.2014 № 93006159 (далі – Договір) з 

договірною потужністю 1,3 кВт. 

Комісією з перевірки встановлено, що за адресою гр. Білецької С. В. був встановлений 

електролічильник типу НIK 2100 АР 2, заводський № 10984227, власник лічильника 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», дата повірки ІІІ квартал 2019 року, міжповірочний інтервал 

16 років, номінальний струм 5 А, максимальний струм 60 А, лічильник встановлений в щитовій 

на сходовій клітинці. 
 

Відповідно до пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, які затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (далі – ПРРЕЕ), 

електроустановки споживачів мають бути забезпечені необхідними розрахунковими засобами 

вимірювальної техніки для розрахунків за спожиту електричну енергію, технічними засобами 

контролю і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, а також (за 
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бажанням споживача) суміщеними з лічильником електричної енергії або окремими засобами 

вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії. 

Розрахункові засоби вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю 

і управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби вимірювальної 

техніки для контролю якості електричної енергії встановлюються відповідно до вимог ККО, 

ПРРЕЕ та проектних рішень. 

Разом з цим, відповідно до пункту 4.12 розділу IV ПРРЕЕ розрахунки між споживачем та 

електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у 

розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку 

в порядку, передбаченому ККО, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої 

електричної енергії. 

Слід зазначити, згідно вимог пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу VIII ККО, у разі тимчасового 

порушення роботи вузла обліку не з вини споживача обсяг електричної енергії, спожитої 

споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, за згодою сторін 

визначається на підставі показів технічних (контрольних) лічильників електричної енергії, а у разі 

їх відсутності розраховується відповідним оператором системи/ППКО за середньодобовим 

обсягом споживання електричної енергії та надається оператору системи, електропостачальнику 

та споживачу. 

Відповідно до  вимог пункту 8.6.20 глави 8.6 розділу VIII ККО, датою початку періоду 

порушення роботи вузла обліку вважається перший день поточного розрахункового місяця, у 

якому було виявлено це порушення, або час та день, зафіксовані ЗКО або АСКОЕ. 

Як зазначено у пункті 8.6.21 глави 8.6 розділу VIII ККО, за день відновлення роботи вузла 

обліку приймається день підписання оператором системи, ППКО та споживачем акта технічної 

перевірки та пломбування вузла обліку після завершення ремонтних та налагоджувальних робіт, 

підключення ЗКО та їх налаштування (за необхідності). 
 

Споживання електричної енергії у жовтні 2020 року за адресою гр. Білецької С. В. склало 

1598 кВт·год, а у листопаді 4536 кВт·год (усього 6 134 кВт·год), у зв’язку із чим 23.12.2020 

гр. Білецька С. В. звернулася до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою щодо проведення 

експертизи засобу обліку. 

24.12.2020 представниками Товариства за адресою гр. Білецької С. В. було проведено 

перевірку, під час якої складено: 

- акт про порушення від 24.12.2020 № 10004294; 

- акт встановлення/заміни/технічної перевірки/контрольного огляду/збереження пломб 

вузла обліку, встановленого на об’єкті споживача від 24.12.2020; 

- акт-повідомлення про направлення на експертизу лічильника електроенергії від 

24.12.2020 № 10004294. 

21.01.2021 комісією ЦРПО ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було проведено експертизу 

засобу обліку типу НІК 2100 АР 2, заводський № 10984227. 

Згідно з актом проведення експертизи лічильника електроенергії від 21.01.2021 № 19 

лічильник типу НІК 2100 АР 2, заводський № 10984227 визнано придатним після повірки для 

подальшої експлуатації, втручання в роботу приладу не виявлено, метрологічні 

характеристики в нормі. 
Відповідно до протоколу засідання комісії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з розгляду 

актів про порушення ПРРЕЕ від 02.02.2021 № 147 було прийнято рішення не проводити 

нарахування по акту про порушення від 24.12.2020 № 10004294. 

Відповідно до протоколу засідання комісії з розгляду актів про порушення ПРРЕЕ від 

07.04.2021 № 250 було прийнято рішення, зокрема, скасувати рахунок за проведення 

позачергової технічної перевірки лічильника № 1489/30 від 02.02.2021, а рахунок № 1604/30 від 

02.02.2021 за заміну лічильника на суму 193,22 грн – залишити. 
 

Згідно з паспортом точки розподілу, що є додатком 2 до Договору, приєднана та дозволена 

потужність за вказаною адресою становить 1,3 кВт, встановлений запобіжний автомат типу АВ 

розрахований на струм 16 А. 
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Разом з цим, при встановленні на об’єкті гр. Білецької С. В. автоматичного вимикача з 

номінальною силою струму спрацювання 16 А максимально можливий добовий обсяг 

споживання електричної енергії на об’єкті (за умови цілодобового безперервного споживання на 

максимальну потужність) становить: 

Wдоб. = 24 год Iном.авт.вим. Uном. cosφ = 24*16*0,22*0,9 = 76,032 кВт·год. 

Таким чином, за період з 01.10.2020 по 30.11.2020 (61 день) на вказаному об’єкті 

максимально можливо спожити електричної енергії в обсязі 4637,95 кВт·год. 

Для споживання електричної енергії в обсязі 6134 кВт·год протягом 61 календарного дня 

(з 01.10.2020 по 01.12.2020) середня розрахункова споживана потужність електроустановок 

споживача за умови їх цілодобової безперервної роботи мала становити: Pсер. = Wспож. / (24 год. 

* 61 день) = 6134 / (24*61) = 4,19 кВт, яка значно перевищує договірну потужність 1,3 кВт. 

При цьому середня величина сили струму, яка протікала через засіб обліку, мала 

становити: Iсер. = Pсер. / (Uном. cosφ) = 4,19 / (0,22*0,9) = 21,2 А, що значно перевищує 

номінальну силу струму спрацювання автоматичного вимикача 16 А, який згідно з умовами 

Договору встановлений на вказаному об'єкті споживача. 

Отже, споживання електричної енергії за вказаною адресою за період з 01.10.2020 по 

30.11.2020 у обсязі 6134 кВт·год є технічно неможливим. 

Відповідно до листа НКРЕКП від 29.04.2021 № 2482/20.2/8-21 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» необхідно було здійснити перерахунок обсягу спожитої 

електричної енергії споживачем за період з 01.10.2020 по 30.11.2020 з урахуванням вимог пунктів 

8.6.18 – 8.6.21 глави 8.6 розділу VІІІ ККО та передати відкориговані дані електропостачальнику 

споживача ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ». 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 26.05.2021 № 001-35/1913 повідомило 

НКРЕКП про відсутність підстав для перерахунку обсягів електричної енергії, спожитої 

споживачем у період з 01.10.2020 по 30.11.2020, оскільки згідно результатів проведення 

експертизи лічильника від 21.01.2021, лічильник визнано придатним для подальшої експлуатації, 

втручання в роботу приладу обліку  не  виявлено i метрологічні характеристики в нормі. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

також порушило вимоги пункту 1 частини третьої статті 46 Закону 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. 
 

 

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 

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 № 1470, для чого: 
 

через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа 

щомісячно (до надання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово 

інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області, з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання послуги з приєднання 

ФОП Халепі Ю. В. згідно з укладеним договором про стандартне приєднання до електричних 

мереж від 15.02.2021 № 2110-0089; 
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протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні здійснити 

перерахунку обсягу спожитої електричної енергії гр. Білецькою С. В. за період з 01.10.2020  

по 30.11.2020 та подальшою передачею відкоригованих даних електропостачальнику споживача 

ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ», про що протягом 10 робочих днів після виконання 

цього зобов’язання повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області 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  

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 14 червня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 124, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2354 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 27 січня 

2022 року № 102, 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 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 

електричної енергії № 932), та 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 
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інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), а саме: 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині заборони відмови в приєднанні 

електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання 

замовником вимог розділу IV Кодексу, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV яким визначено, що 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. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей 

строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання, 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV у частині дотримання строку протягом 

якого ОСР має проінформувати замовника про зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених 

зауважень, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV в частині дотримання строків видачі 

технічних умов на стандартне приєднання разом з проєктом договору; 

підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок до 

електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32 в частині 

дотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних 

мереж, встановлених договором; 

пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу VIII Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 311 відповідно до якого у разі тимчасового порушення роботи вузла обліку не з 

вини споживача обсяг електричної енергії, спожитої споживачем від дня 

порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, за згодою сторін 

визначається на підставі показів технічних (контрольних) лічильників 

електричної енергії, а у разі їх відсутності розраховується відповідним 

оператором системи/ППКО за середньодобовим обсягом споживання електричної 

енергії та надається оператору системи, електропостачальнику та споживачу; 

пункту 4 Типового договору про приєднання до електричних мереж в 

частині дотримання строку надання рахунку на оплату послуги з приєднання 

згідно з яким Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на 

сплату плати за приєднання не пізніше 3 (трьох) робочих днів від дати укладення 

договору; 

пункту 4.2 розділу 4 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу згідно з яким, виконавець послуг 

зобов’язаний надати замовнику рахунок на плату плати за приєднання не пізніше 



3 

 

3 (трьох) робочих днів з моменту укладення договору у встановленому 

законодавством порядку; 

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної № 932 яким 

встановлено, що ліцензована діяльність здійснюється відповідно до законів 

України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 

електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулювали 

функціонування ринку електричної енергії; 

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 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. 

 

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 в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним 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 та  

від 17 травня 2022 року № 341/2022, 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 воєнним станом в Україні з 05 години  

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним 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 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Акта позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 124, 

проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року 

№ 2354 «Про проведення позапланової виїзної 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, та Ліцензійних умов з розподілу електричної  

енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року  

№ 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 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  
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(далі – Кодекс), яким визначено, що 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. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей 

строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору 

про приєднання; 

пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу VIII Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 311, відповідно до якого у разі тимчасового порушення роботи 

вузла обліку не з вини споживача обсяг електричної енергії, спожитої 

споживачем від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, 

за згодою сторін визначається на підставі показів технічних (контрольних) 

лічильників електричної енергії, а у разі їх відсутності розраховується 

відповідним оператором системи/ППКО за середньодобовим обсягом 

споживання електричної енергії та надається оператору системи, 

електропостачальнику та споживачу; 

підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, якими встановлено, що ліцензіат повинен 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, 

для чого: 
 

через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

до 10 числа щомісячно (до надання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги 

з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у 

Запорізькій області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів, щодо стану надання послуги з приєднання ФОП Халепі Ю. В. 

згідно з укладеним договором про стандартне приєднання до електричних 

мереж від 15.02.2021 № 2110-0089; 
 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 

в Україні здійснити перерахунок обсягу спожитої електричної енергії 

гр. Білецькою С. В. за період з 01 жовтня 2020 року по 30 листопада 2020 року 

та подальшою передачею відкоригованих даних електропостачальнику 

споживача ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ», про що протягом 

10 робочих днів після виконання цього зобов’язання повідомити НКРЕКП  

та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


