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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 11 січня 2022 року № 39 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення  

на проведення позапланової виїзної перевірки від 27 січня 2022 року № 103, 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, 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 01 серпня  

2019 року по 06 лютого 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної 

перевірки від 18 лютого 2022 року № 125 (далі – Акт перевірки № 125). 
 

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

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 125. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 125 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 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого  

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310  

(далі – Кодекс) 

 

пункту 5.7.8 глави 5.7 розділу V 

Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 

(далі – ККО) 

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; 

 

яким визначено процедуру та порядок надання 

послуги зі стандартного приєднання, а саме 

підписання акта надання послуги з приєднання 

сторонами договору після виконання ОСР 

будівельних робіт в електричних мережах; 

 

 

згідно з яким ППКО здійснює влаштування 

вузла обліку споживача протягом семи робочих днів з 

дня оплати споживачем послуг з улаштування вузла 

обліку; 
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пункту 2.1 глави 2 розділу II 

Кодексу 

 

 

а саме видачі технічних умов для підключення 

установок, призначених для виробництва 

електричної енергії з енергії сонячного 

випромінювання за відсутності зміни технічних 

параметрів електроустановок споживачів. 
 

 

Щодо звернення гр. Буцикіна І. А. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Буцикін І. А. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання СЕС (зміна 

технічних параметрів) (вх. від 15.04.2021 № 4378). Величина замовленої до приєднання потужності 

становить 16 кВт (ІІ ступінь потужності). 
 

Згідно пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу, який діяв на момент подачі , технічні 

умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про стандартне 

приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання. 
 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про надання послуги з 

приєднання 16.04.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, 

підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 29.04.2021. 

24.04.2021 замовником отримано проект договору та технічних умов, що підтверджено 

підписом замовника на листі-пропозиції укласти договір. 

26.04.2021 між гр. Буцикіним І. А. та ОСР було укладено договір про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу № 2130-0968, (далі – Договір № 2130-0968), невід’ємним 

додатком до якого є відповідні Технічні умови від 20.04.2021 №2130-0968-ЗСТО (далі – ТУ №2130-

0968-ЗСТО). 

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

Договору № 2130-0968 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 місяці. 

26.04.2021 Товариством було надано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж. 

30.04.2021 гр. Буцикін І. А. здійснив оплату вартості з приєднання у розмірі 14 887,80 грн 

(100%) згідно Договору № 2130-0968, тобто кінцевий термін надання послуги з приєднання 

30.08.2021. 

11.06.2021 між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Буцикіним І.А. підписано акт 

прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт). Фактично роботи із створення технічної 

можливості споживачем отримувати замовлену потужність виконані 17.06.2021 шляхом заміни 

ввідного комутаційного апарату. 
 

Згідно пункту 5.7.7 глави 5.7 розділу V ККО після приєднання генеруючої установки в 

порядку, встановленому Кодексом системи розподілу, індивідуальний побутовий споживач 

письмово звертається до ППКО із заявою про влаштування вузла обліку генеруючої установки 

приватного домогосподарства, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного 

випромінювання та/або енергії вітру, відповідно до вимог цього Кодексу (додаток 2 до цього 

Кодексу). 

Відповідно до пункту 5.7.8 глави 5.7 розділу V ККО, ППКО здійснює влаштування вузла 

обліку споживача протягом семи робочих днів з дня оплати споживачем послуг з улаштування 

вузла обліку. 

30.08.2021 гр. Буцикін І. А. звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

влаштування вузла обліку генеруючої установки приватного домогосподарства. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 30.08.2021 надало гр. Буцикіну І. А. рахунок № 15352 

для оплати послуги з встановлення приладу обліку електричної енергії. 

03.09.2021 гр. Буцикін І. А. сплатив повну вартість послуги з встановлення приладу обліку 

електричної енергії у розмірі 1836,17 грн. Таким чином, здійснення влаштування вузла обліку 

споживача повинно було відбутися до 13.09.2021. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n11
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Згідно Акта встановлення/заміни/технічної перевірки/контрольного огляду/збереження 

пломб вузла обліку, встановленого на об’єкті споживача, вузол обліку споживача влаштовано 

тільки 20.09.2021. 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на адресу гр. Буцикіна І. А. направлено лист  

від 07.09.2021 № 55/43-731 щодо необхідності отримання технічних умов у зв’язку із зміною 

технічних параметрів електроустановки, а саме встановлення в межах приватного 

домогосподарства генеруючої установки. 

29.09.2021 гр. Буцикін І. А. звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановки певної потужності (вхідний від 29.09.2021 № 1113/002). 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» видало гр. Буцикіну І. А. Технічні умов від 08.10.2021 

без номеру для підключення установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії 

сонячного випромінювання. 

Згідно пункту 2.1 глави 2 розділу II Кодексу, зміна технічних параметрів - збільшення 

величини дозволеної до використання потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи 

технічного переоснащення об’єкта, підвищення рівня надійності електрозабезпечення 

електроустановки, зміна ступеня напруги та/або зміна схеми живлення електроустановки 

замовника (у тому числі з однофазної на трифазну), що здійснюється з його ініціативи відповідно 

до цього Кодексу. 

Разом з цим, комісією з перевірки встановлено, що за адресою замовника передбачається 

приєднання генеруючої установки приватного домогосподарства потужністю, що не буде 

перевищувати дозволену до використання потужність, а отже з урахуванням вимог пункту 2.1 

глави 2 розділу II Кодексу, відсутні підстави надавати послугу з приєднання за відсутності 

зміни технічних параметрів електроустановок споживачів та надавати ОСР технічні умови для 

підключення установок, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного 

випромінювання. 
 

2 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу 

IV Кодексу  

 

 

 

 

 

пункту 4.2 розділу 4 Договору 

про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

розподілу (типова форма), який 

є додатком 1 до 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 систем 

розподілу; 

 

згідно з яким 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; 

 

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 

 

в частині ненадання замовнику послуги з 

приєднання до електричних мереж в термін, 

визначений пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу. 
 

 

Щодо звернення гр. Мартинова С. О. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Мартинов С. О. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання електроустановки 

житлового будинку (збільшення існуючої потужності) (вх. № 1212/006 від 23.04.2021). Величина 

замовленої до приєднання потужності становить 44,0 кВт (ІІ ступень потужності). 
 

Пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу встановлено, що технічні умови на стандартне 

приєднання, підписані ОСР, разом з проектом 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). 
 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про надання послуги з 

приєднання 24.04.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, 

підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 11.05.2021. 

12.05.2021 Товариством підготовлено та видано гр. Мартинову С. О. технічні умови 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 2110-1108-Хортиця (далі – 

ТУ № 2110-1108-Хортиця), що є невід’ємним додатком 1 до договору про приєднання до 

електричних мереж, тобто із затримкою в 1 робочий день. 

За інформацією Товариства про підготовку проєкту договору про стандартне приєднання, 

підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід’ємним додатком 1 до такого договору, 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. 

20.05.2021 між гр. Мартиновим С. О. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання) № 2110-1108 (далі – 

Договір № 2110-1108), невід’ємним додатком до якого є відповідні ТУ № 2110-1108-Хортиця. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, 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. 

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

Договору № 2110-1108 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 (чотири) місяці з моменту оплати замовником послуги 

з приєднання згідно умов договору. 

Пунктом 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу встановлено, що Виконавець послуг 

зобов’язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів 

від дати укладення цього Договору, тобто до 25.05.2021. 
 

Товариством 26.05.2021 (із затримкою 1 робочий день від дати укладення Договору 

№ 2110-1108) виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до електричних мереж. 

23.06.2021 Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 29 755,60 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 23.10.2021. 

22.10.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було складено додаткову угоду до Договору 

№ 2110-1108 щодо терміну виконання послуги з приєднання в строк до 30.11.2021, яка не була 

узгоджена та не підписана гр. Мартиновим С. О. 
31.10.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було розроблено та погоджено проєктну 

документацію на зовнішнє та внутрішнє електропостачання. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з приєднання 
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Замовнику повідомлено Довідкою від 26.11.2021 № 002-84/1635 та надано підписаний з боку 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) 

№ 2110-1108/10 (гр. Мартиновим С. О. було повернуто акт підписаний від 02.12.2021). 

Таким чином, послуга з приєднання об’єкта гр. Мартинову С. О. надана з недотриманням 

строку надання послуги зі стандартного приєднання на 40 календарних днів. 

10.02.2022 до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від гр. Мартинова С. О. надійшла заява 

щодо відсутності претензій до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

Замовник не звертався до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою щодо надання 

відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. 

 

Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питання надання 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання ТОВ «ТД «Підшипникцентр», яке 

звернулося до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання 

електроустановки об’єкта (збільшення існуючої потужності) (вх. № 5985/006-37 від 10.03.2020). 

Величина замовленої до приєднання потужності становить 25,0 кВт. 

12.03.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом № 006-37/4320 повідомило 

ТОВ «ТД «Підшипникцентр» про відсутності повного комплекту документів, а саме акта прийому-

передачі оренди нежитлового приміщення – гаража інв. №12000047. 

29.09.2020 ТОВ «ТД «Підшипникцентр» листом № 56/13 надало Товариству акт прийому-

передачі об’єкта оренди майна від 01.10.2019. 

22.10.2020 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» видано технічні умови стандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок № 2010-2799-ЗАІ (далі – ТУ № 2010-2799-

ЗАІ), що є невід’ємним додатком 1 до договору про приєднання до електричних мереж. Вказані 

технічні умови отримано ТОВ «ТД«Підшипникцентр» 14.04.2021 та погоджено 15.04.2021. 

За інформацією Товариства про підготовку проєкту договору про стандартне приєднання, 

підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід’ємним додатком 1 до такого договору, 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. 

При цьому, пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу встановлено, що технічні умови на 

стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом 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), тобто перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 11.03.2020, з урахуванням зазначеного, кінцева дата надання замовнику 

технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання 24.03.2020, тобто технічні умови з проєктом договору про стандартне 

приєднання видані замовнику із затримкою в 275 робочих днів від дати реєстрації заяви про 

приєднання. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 4.4.4 глави 4.4 

розділу IV Кодексу (у редакції, яка діяла з 01.01.2021) процедура надання послуги з приєднання 

розпочинається після отримання ОСР всіх документів, вичерпний перелік яких передбачений 

пунктом 4.4.2 цієї глави, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання. 

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. 

Відповідно до пункту 4.4.5 глави 4.4 розділу IV Кодексу номер заяви обліковується ОСР в 

окремому реєстрі. Реєстр заяв на приєднання ведеться в електронному та/або паперовому 

вигляді. 
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15.04.2021 між ТОВ «ТД «Підшипникцентр» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

укладено Договір про приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання) № 2010-2799 

(далі – Договір № 2010-2799), невід’ємним додатком до якого є відповідні ТУ № 2010-2799-ЗАІ. 

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

Договору № 2010-2799 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 (чотири) місяців з моменту оплати замовником 

послуги з приєднання згідно умов договору. 

Пунктом 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу встановлено, що Виконавець послуг 

зобов’язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів 

від дати укладення цього Договору, тобто до 18.04.2021. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 14.06.2021 (із затримкою 39 робочих днів від дати 

укладення Договору № 2010-2799) виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж. 

22.06.2021 Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 29 820,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 22.10.2021. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з приєднання 

Замовнику повідомлено Довідкою від 15.12.2021 № 002-84/1820 та надано 24.01.2022 підписаний 

з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) 

№ 2010-2799/10. На момент перевірки зазначений акт ТОВ «ТД «Підшипникцентр» не повернуто. 

Таким чином, послуга з приєднання об’єкта ТОВ «ТД«Підшипникцентр» надана з 

недотриманням строку надання послуги з приєднання на 54 календарних днів. 

Замовник не звертався до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою щодо надання 

відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. 

 

Аналогічні порушення пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу виявлені під час 

дослідження питання надання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання: 
 

гр. Гриценко О. В., яка звернулась до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання СЕС (збільшення існуючої потужності) (вх. № 1764/062  

від 21.04.2021). Величина замовленої до приєднання  потужності становить 15,0 кВт (І ступень 

потужності). 

06.05.2021 між представником гр. Гриценко О.В. (за довіреністю) та 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про приєднання до електричних мереж 

(стандартне приєднання) № 2123-1027 (далі – Договір № 2123-1027), невід’ємним додатком до 

якого є відповідні Технічні умови від 26.04.2021 № 2123-1027. 

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. 

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

Договору № 2123-1027 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 (чотири) місяців з моменту оплати замовником 

послуги з приєднання згідно умов договору. 

06.05.2021 замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 16 542,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 06.09.2021. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з приєднання 

гр. Гриценко О. В. повідомлено Довідкою від 16.09.2021 № 062-062/480 та надано підписаний 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) 

№ 2123-1027/23. Гр. Гриценко О. В. було повернуто підписаний акт, в акті не зазначено дату його 

складення та або підписання. 
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Таким чином, послуга з приєднання об’єкта гр. Гриценко О.В. надана з недотриманням 

строку надання послуги зі стандартного приєднання на 10 календарних днів. 

Замовник не звертався до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою щодо надання 

відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. 

 

гр. Скорнякову І. І., який звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання СЕС (збільшення існуючої потужності) (вх. № 000903 від 

14.09.2021). Величина замовленої до приєднання потужності становить 10,0 кВт (І ступень 

потужності). 

28.09.2021 Товариством підготовлено та видано Скорнякову І.І. технічні умови 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок № 2110-2289-Хортиця, ТУ 

00072328092 11070610000001, які є невід’ємним додатком до публічного договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу. 

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. 

29.09.2021 Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 11 028,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 13.11.2021. 

01.12.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було складено додаткову угоду до Договору 

№ 2110-2289 щодо терміну виконання послуги з приєднання в строк до 31.12.2022, яка не була 

узгоджена та не підписана гр. Скорняковим І. І. 

Комісія з перевірки зазначає, що вищезазначена додаткова угода складена тільки 01.12.2021, 

тобто через 18 календарних днів після настання терміну надання послуги з приєднання. 

22.12.2021 представник гр. Скорнякова І. І. (за довіреністю) отримав від 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повідомлення про надання послуги з приєднання 

№ ПВ00072328092110706131221, складене 13.12.2021. 

Таким чином, послуга з приєднання об’єкта гр. Скорнякова І. І. надана з недотриманням 

строку надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів. 

Замовник не звертався до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою щодо надання 

відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання. 

 

Аналогічні порушення пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу виявлені під час 

дослідження питання надання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання: 
 

гр. Римик І. Г.,  яка звернулась до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання електроустановки житлового будинку (збільшення існуючої 

потужності) (вх. № 1624 від 16.02.2021). Величина замовленої до приєднання потужності становить 

12,0 кВт (І ступень потужності). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про надання послуги з 

приєднання 17.02.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, 

підписаних ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 02.03.2021. 

04.03.2021 замовником отримано проект договору та технічні умови, що підтверджено 

підписом замовника на листі-пропозиції укласти договір. 

11.03.2021 між гр. Римик І. Г. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 

приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання) № 2130-0354 (далі – Договір № 2130-

0354), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови від 01.03.2021 № 2130-0354-

Космічна. 

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. 

Згідно «Графіку виконання робіт з проектування та будівництва», що є додатком 2 до 
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Договору № 2130-0354 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 (чотири) місяці з моменту оплати замовником послуги 

з приєднання згідно умов договору. 

15.03.2021 Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 13 233,60 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 15.07.2021. 

08.07.2021 між гр. Римик І. Г. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

додаткову угоду до Договору № 2130-0354 щодо терміну виконання послуги з приєднання в строк 

до 02.12.2021. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт з приєднання 

Замовнику повідомлено Довідкою від 30.11.2021 № 2130-0354 та надано підписаний з боку 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) 

№ 2130-0354/30. Гр. Римик І. Г. було повернуто підписаний акт, в акті не зазначено дату його 

складення та або підписання. 

30.11.2021 до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від гр. Римик І. Г. надійшла заява, 

відповідно до якої остання повідомила про відсутність претензій до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на запит НКРЕКП від 09.11.2021 

№ 8260/17.1.4/8-21 щодо надання матеріалів для розгляду звернення гр. Римик І. Г. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 30.11.2021 № 001-35/4614 надало відповідь на 

вказаний запит, яким повідомило НКРЕКП, що додаткових угод із замовником не укладалась. 

З урахуванням зазначеного, а також службової записки Департамента із регулювання 

відносин у сфері енергетики від 23.02.2022 № 438/17-22, Департамент ліцензійного контролю 

вбачає в діях ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення підпункту 7 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким зобов’язано Ліцензіата надавати до 

НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні 

для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти 

робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП. 

 

Аналогічні порушення пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу та пункту 4.2 розділу 4 

Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (типова 

форма), який є додатком 1 до Кодексу виявлені під час дослідження питання надання 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання: 
 

гр. Анідченко В. В., який звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання електроустановки житлового будинку (збільшення існуючої 

потужності) (вх. № 20211/006-37 від 12.08.2019). Величина замовленої до приєднання потужності 

становить 30,0 кВт (ІІ ступень потужності). 

27.09.2019 Товариством видано технічні умови стандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок № 1910-1701-ЛБ-2, що є невід’ємним додатком 1 до договору про 

приєднання до електричних мереж. Вказані технічні умови погоджено гр. Анідченком В. В. 

09.01.2020. 

За інформацією Товариства про підготовку проєкту договору про стандартне приєднання, 

підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід’ємним додатком 1 до такого договору, 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. 

При цьому, пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, яка діяла з 07.03.2020) 

встановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом 

договору про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від 

дня реєстрації заяви про приєднання, тобто перший робочий день з дати реєстрації заяви про 
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приєднання електроустановки 13.08.2019, з урахуванням зазначеного, кінцева дата надання 

замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору 

про стандартне приєднання 27.08.2019, тобто технічні умови з проєктом договору про стандартне 

приєднання видані замовнику із затримкою на 103 робочих дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання. 

09.01.2020 між гр. Анідченком В. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено 

Договір про приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання) № 1910-1701 (далі – 

Договір № 1910-1701), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови від 27.09.2019 

№ 1910-1701-ЛБ-2. 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, 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. 

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

Договору № 1910-1701 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 20,5 (двадцять з половиною) місяці з моменту оплати 

замовником послуги з приєднання згідно умов договору. 

При цьому, пунктом 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу встановлено, що Виконавець 

послуг зобов’язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 

робочих днів від дати укладення цього Договору, тобто до 12.01.2020. 

Товариством 25.08.2021 (із затримкою 407 робочих днів від дати укладення Договору 

№ 1910-1701) виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до електричних мереж. 

31.08.2021 Замовником оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в сумі 75 960,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 15.05.2023. 
 

3 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пунктів 4.2.3 глави 4.2 та 4.3.5 

глави 4.3 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; 

 

яким 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 умов дотримання 

вимог Кодексу систем розподілу; 

 

у частині безпідставної відмови замовнику у 

погодженні проектної документації внутрішнього 

електропостачання об’єкта. 
 

 

Щодо звернення ФОП Кукушкіна М.М. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - Україна» 

звернулось до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання 

електроустановки нежитлової будівлі (збільшення існуючої потужності) (вх. № 19571/006-37  

від 05.08.2019). Величина замовленої до приєднання потужності становить 120,0 кВт. 

19.08.2019 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» підготовлено та видано ТОВ «Дослідно-

механічний завод Мілеста - Україна» технічні умови приєднання, яке не є стандартним, до 

електричних мереж електроустановок № 1910-1380-Робоча, що є невід’ємним додатком 1 до 
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договору про приєднання до електричних мереж, пунктом 9.8 яких передбачено вимоги до 

електроустановок замовника щодо необхідності виконання вимог до компенсації перетікання 

реактивної потужності – передбачити проектом за бажанням замовника. 

01.10.2019 ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - Україна» отримано зазначені 

технічні умови. 

За інформацією Товариства про підготовку проєкту договору про нестандартне приєднання, 

підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід’ємним додатком 1 до такого договору, 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. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у зв’язку з ненаданням комісії з 

перевірки підтвердження повідомлення замовника про підготовку проєкта договору про 

приєднання до електричних мереж та технічних умов приєднання, яке не є стандартним № 1910-

1380-Робоча, що є невід’ємним додатком 1 до договору про приєднання до електричних мереж в 

діях ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення положень пункту 4.5.6 

глави 4.5 IV Кодексу, яким зокрема встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 

робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі необхідності погодження 

технічних умов з ОСП. 
 

30.10.2019 між ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - Україна» та 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про нестандартне приєднання до 

електричних мереж систем розподілу з проектуванням Замовником лінійної частини № 1910-1380 

(далі – Договір № 1910-1380), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови від 

19.08.2019 № 1910-1380-Робоча (далі – ТУ № 1910-1380-Робоча). 
 

Відповідно до пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу, строк надання послуги з 

нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше, зокрема, 120 календарних днів (у 

тому числі 30 днів для проектування 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 проектуванням Замовником лінійної частини 

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

проектування електричних мереж лінійної частини приєднання. 
 

На виконання вимог Договору № 1910-1380 ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - 

Україна» листом від 10.08.2021 № 22/401, що зареєстрований ПАТ «Запоріжжяобленерго» 

11.08.2021 за № 783/002, направлено на погодження робочі проекти внутрішніх та зовнішніх мереж 

електропостачання об’єкта. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 25.08.2021 № 002-37/973 надано зауваження 

до вищезазначеної проектної документації у частині відсутності в ній передбаченої компенсації 

реактивної потужності у відповідності з пунктом 4.5.3 глави 4.5 розділу IV Кодексу. 

Також ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» зазначено, що виконання проєктування 

замовником лінійної частини приєднання є недоцільним оскільки за вказаним приєднанням 

відсутня лінійна частина приєднання. 
 

Положеннями пункту 4.3.5 глави 4.3 розділу IV Кодексу встановлено, що комплекс робіт, 

що виконується ОСР з нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини 

приєднання, відповідає стандартному приєднанню та виконується за тією ж процедурою з 

урахуванням наступного: замовник розробляє, узгоджує з ОСР та іншими заінтересованими 

сторонами проектну документацію на будівництво електричних мереж лінійної частини 

приєднання та передає її ОСР у 4 примірниках для виконання ним зобов’язань за договором про 

приєднання до електричних мереж. 
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Відповідно до положень пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV Кодексу процедура надання 

послуги стандартного приєднання передбачає, зокрема, подання Замовником розробленої ним 

проектної документації на погодження ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов. 
 

Оскільки в пункті 9.8 ТУ № 1910-1380-Робоча передбачено виконання вимог щодо 

компенсації перетікання реактивної потужності замовником за бажанням, відмова 

ПАТ «Запоріжжяобленерго» у погодженні проекту внутрішнього електропостачання об’єкта 

замовника є безпідставною. 

31.12.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» направило лист № 002-84/1952 до 

ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - Україна», в якому зазначено про необхідність 

повторного надання до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на погодження проекту внутрішнього 

електропостачання. Додатково також було зазначено, що лінійна частина для проектування 

замовником відсутня у ТУ № 1910-1380-Робоча. 
 

 

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 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 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 послуи з приєднання ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста - 

Україна» згідно з укладеним договором про нестандартне приєднання до електричних мереж систем 

розподілу з проектуванням замовником лінійної частини від 30.10.2019 № 1910-1380. 

 

 

 

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 21 червня  

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

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 125, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 39 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 січня 2022 року № 103, 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 розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 
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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

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

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року), у частині дотримання ОСР процедури надання послуги стандартного 

приєднання, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року) 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 4.3.5 глави 4.3 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року) у частині узгодження ОСР проєктної документації на будівництво 

електричних мереж лінійної частини приєднання, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року), згідно з яким 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; 

пункту 4.2 розділу 4 Договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (типова форма), який є додатком 1 до Кодексу  

(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), 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 у 

встановленому законодавством порядку; 

пункту 5.7.8 глави 5.7 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 311, згідно з яким ППКО здійснює влаштування вузла обліку 

споживача протягом семи робочих днів з дня оплати споживачем послуг з 

улаштування вузла обліку; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

яким 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. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг»  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 
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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» 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, 

згідно з актом позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 125, 

проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 39 

«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 провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 

електричної енергії), а саме: 



2 

 

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; 

пункту 4.3.5 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310,  

(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) у частині узгодження ОСР 

проєктної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини 

приєднання; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії, яким 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 умов дотримання вимог Кодексу систем розподілу,  

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 

послуи з приєднання ТОВ «Дослідно-механічний завод Мілеста – Україна» 

згідно з укладеним договором про нестандартне приєднання до електричних 

мереж систем розподілу з проєктуванням замовником лінійної частини  

від 30.10.2019 № 1910-1380. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


