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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 29 вересня 2021 року № 1673 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки від 27 січня 2022 року № 101, 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 25 квітня  

2018 року по 06 лютого 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної 

перевірки від 18 лютого 2022 року № 123 (далі – Акт перевірки № 123). 
 

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

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 123. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 123 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 з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу 

IV Кодексу затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі - Кодекс) 

 

 

 

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 (у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією); 

 

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; 



2 

 

(далі – Договір) 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 
 

 

 

згідно з яким 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. 

У разі необхідності збільшення строку надання 

послуги зі стандартного приєднання через затримку 

здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника 

(власників) або Користувача (Користувачів) 

земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення 

строку надання послуги з приєднання письмово (або у 

спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє 

замовника про збільшення строку проєктування не 

більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення 

затримки та зазначенням найменування організацій, 

до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного 

листування). У разі неможливості здійснення ОСР у 

зазначені строки заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) 

пеня за порушення строків виконання зобов'язання за 

договором про приєднання на строк здійснення 

заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики 

не сплачується, а плата за приєднання не підлягає 

зменшенню; 

 

згідно якого у випадку отримання послуги з 

приєднання до електричних мереж з порушенням 

вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі 

перевищення строку надання послуги з приєднання), 

замовник має право звернутися до ОСР із заявою про 

відшкодування коштів та сплати пені за порушення 

строків надання послуги з приєднання за типовою 

формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу (далі 

- заява про відшкодування). У разі отримання від 

замовника заяви про відшкодування ОСР 

зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати 

замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану 

відмову (з наданням підтверджуючих документів). 
 

Щодо звернення ПП «ГСТ-ГРУП» 



3 

 

 

Комісією з перевірки встановлено, що ПП «ГСТ-ГРУП» звернулась до 

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

від 04.05.2020 № 9800/006-37). Величина замовленої до приєднання потужності становить 50,0 кВт, 

(ІІ ступінь потужності). 

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

05.05.2020, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних 

ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 19.05.2020. 

15.05.2020 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2010-0761-Красна горка (далі – ТУ № 2010-0761-Красна 

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

20.05.2020 ПП «ГСТ-ГРУП» було отримані 2 примірника проєкту договору про стандартне 

приєднання та ТУ № 2010-0761-Красна горка. 

Таким чином, технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надані замовнику протягом 11 робочих днів, тобто, із 

затримкою на 1 робочий день. 
 

27.05.2020 між ПП «ГСТ-ГРУП» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 

приєднання до електричних мереж (стандартне приєднання) № 2010-0761 (далі – Договір № 2010-

0761), невід’ємним додатком до якого є ТУ № 2010-0761-Красна горка. 

ПП «ГСТ-ГРУП» 10.06.2020 було надано до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» гарантійний 

лист із проханням розпочати виконання Договору № 2010-0761 та гарантією оплати після 

виконання проектно-кошторисної документації та будівельно-монтажних робіт з боку 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

Листом від 04.01.2021 № 006-37/6 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» направлено рахунок на 

оплату послуги з приєднання до електричних мереж № 2010-0761/10 на суму 11928,00 грн (із 

затримкою на 153 робочих дня від дати укладення Договору № 2010-0761). 
 

На виконання умов Договору № 2010-0761 ПП «ГСТ-ГРУП» 26.01.2021 було оплачено 

вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж в розмірі 20 відсотків плати, 

визначеної пунктом 4.1 Договору № 2010-0761. 

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

Договору № 2010-0761 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 7,0 місяців з моменту оплати замовником послуги з 

приєднання згідно умов договору. 

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання мала бути надана до 25.08.2021. 
 

Положеннями пункту 1 розділу ІІ Технічних умов визначено, що для одержання потужності 

в точці приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання 

має передбачати – заміну силового трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-186 ММРРЕМ, 

прокладення кабелю АПВ-70 мм та монтаж ЛЕП-0,4 кВ (проєкт) від Р5.4 (існуюч.) в РУ-0,4 кВ ТП-

186 до земельної ділянки замовника з установкою залізобетонних опор СВ 105-5 (тип та параметри 

ЛЕП визначити проєктом). 

Комісією з перевірки встановлено, що на час проведення перевірки Товариства тривають 

заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів  електроенергетики для 

реалізації Договору № 2010-0761. 

При цьому, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не надано копій повідомлень щодо 

необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку 

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) 

земельної ділянки (земельних ділянок)). 
 

ПП «ГСТ-ГРУП» листом від 19.11.2021 №19/11-01 звернулось до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо надання відшкодування коштів та сплати пені за 

порушення строків надання послуги з приєднання.  
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Листом від 09.12.2021 № 001-35/4732 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повідомило 

ПП «ГСТ-ГРУП» про відсутність підстав для застосування вимог пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу та задоволення заяви ПП «ГСТ-ГРУП» у зв’язку з тим, що процедура оформлення 

землекористування під електроустановки зовнішнього електрозабезпечення триває. 

Комісією з перевірки встановлено, що оскільки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не було 

дотримано термінів надання послуги з приєднання, то відмова ПП «ГСТ-ГРУП» у відшкодування 

коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання  

є безпідставною. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 4.2.4. глави 4.1 

розділу IV Кодексу у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або 

Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 

календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше 

ніж на 10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення 

затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання 

вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості 

здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення 

строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не 

сплачується, а плата за приєднання не підлягає зменшенню. 

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з 

приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника. 

Разом з цим, комісією з перевірки встановлено, що на час проведення перевірки Товариства 

тривають заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів  

електроенергетики для реалізації Договору № 2010-0761. 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення вимог: 

- пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині недотримання строку надання послуги 

зі стандартного приєднання; 

- пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу згідно якого у випадку отримання послуги з 

приєднання до електричних мереж з порушенням вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у 

разі перевищення строку надання послуги з приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із 

заявою про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків надання послуги з 

приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 4 до цього Кодексу (далі - заява про 

відшкодування). У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний 

протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з 

наданням підтверджуючих документів). 

 

Аналогічні порушення пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу та пункту 4.2 розділу 4 Договору виявлені під час дослідження питання 

надання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання: 
 

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

надання послуги з приєднання (вхідний від 03.06.2020 № 12361/006-37). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 30,0 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання електроустановки 

04.06.2020, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних 

ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 17.06.2020. 
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17.06.2020 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2010-0998-Андріївка (далі – ТУ № 2010-0998-Андріївка), 

що є невід’ємним додатком 1 до договору про приєднання до електричних мереж. 

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. 

08.07.2020 гр. Федоренко В. А. були отримані 2 примірника проєкту договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж та ТУ № 2010-0998-Андріївка, що підтверджується актом 

прийому-передачі. 

16.07.2020 між гр. Федоренко В. А. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж № 2010-0998 (далі – Договір № 2010-0998) 

невід’ємним додатком до якого є ТУ № 2010-0998-Андріївка. 

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

Договору № 2010-0998 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 місяці. 

16.07.2020 Товариством було виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж.  

20.07.2020 замовником була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж у сумі 32 472,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 23.11.2020. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт у частині зовнішнього 

електрозабезпечення замовнику повідомлено Довідкою від 26.11.2021 №002-84/1623 та надано  

Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) № 2010-0998/10 підписаного з боку 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Федоренко В.А., в акті не зазначено дату складення та 

або підписання. 

Комісією з проведення перевірки встановлено перевищення терміну стандартного 

приєднання гр. Федоренко В. А. з урахуванням дати оплати на 369 календарних днів. 

Таким чином комісією з перевірки встановлено порушення пункту 4.2.4 глави 4.2 

розділу IV Кодексу та пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу. 

 

гр. Гак Г. В., який звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання 

послуги з приєднання (вхідний від 04.11.2020 № 24168/006-37). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 37,0 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання електроустановки 

05.11.2020, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних 

ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 18.11.2020. 

18.11.2020 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2010-2541-МЖК (далі – ТУ № 2010-2541-МЖК), що є 

невід’ємним додатком 1 до договору про приєднання до електричних мереж. 

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. 

11.12.2020 між гр. Гак Г. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж № 2010-2541 (далі – Договір № 2010-2541), 

невід’ємним додатком до якого є ТУ № 2010-2541-МЖК. 

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

Договору № 2010-2541 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 7 місяців. 
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30.03.2021 Товариством було виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж, який був отриманий гр. Гак  Г. В. 13.04.2021 (через 81 робочий день від дати 

укладення Договору № 2010-2541). 

30.07.2021 замовником була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж у сумі 44 133,60 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 02.03.2022. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт у частині зовнішнього 

електрозабезпечення Замовнику повідомлено Довідкою від 16.09.2021 № 001-84/3699 та надано 

Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 30.12.2021 № 2010-2541/10 

підписаного з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Гак Г. В. 

Таким чином комісією з перевірки встановлено порушення пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу та пункту 4.2 розділу 4 Договору. 
 

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

надання послуги з приєднання (вхідний від 15.01.2021 № 97/006). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 31,0 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання електроустановки 

18.01.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних 

ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 29.01.2021. 

27.01.2021 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2110-0082-Радіоприлад (далі – ТУ № 2110-0082-

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

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. 

10.02.2021 гр. Ємельяновим А. В. були отримані 2 примірника проєкту договору та ТУ 

№ 2110-0082-Радіоприлад, що підтверджується актом прийому-передачі. 

10.02.2021 між гр. Ємельяновим А. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено 

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж № 2110-0082 (далі – Договір № 2110-

0082), невід’ємним додатком до якого є відповідні ТУ № 2110-0082-Радіоприлад. 

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

Договору № 2110-0082 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 4 місяці. 

26.02.2021 Товариством було виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж, який був отриманий гр. Ємельяновим А. В. 01.03.2021 (через 11 робочих днів 

від дати укладення Договору № 2110-0082). 

02.03.2021 замовником була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж у сумі 34 186,80 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 05.07.2021. 

10.09.2021 між гр. Ємельяновим А. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

додаткову угоду до Договору № 2110-0082, відповідно до якої  ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

зобов’язується в строк до 15.10.2021 виконати послугу з приєднання згідно ТУ № 2110-0082-

Радіоприлад. Тобто, додаткова угода підписана сторонами після спливу терміну надання послуги 

з приєднання електроустановок. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт у частині зовнішнього 

електрозабезпечення Замовнику повідомлено Довідкою 03.09.2021 № 001-84/3148 та надано  Акт 

прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 29.11.2021 № 2010-0082/10 підписаного з 

боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Ємельянова А.В.  

Комісією з проведення перевірки встановлено перевищення терміну стандартного 

приєднання гр. Ємельянова А. В. з урахуванням дати оплати на 61 календарний день. 

Таким чином комісією з перевірки встановлено порушення пункту 4.2.4 глави 4.2 

розділу IV Кодексу, пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу та пункту 4.2 розділу 4 Договору. 
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гр. Прокопенко А. А., який звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

надання послуги з приєднання (вхідний від 03.02.2021 № 285/006). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 49,0 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання електроустановки 

04.02.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних 

ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 17.02.2021. 

17.02.2021 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2110-0225-Токмак-150 (далі – ТУ № 2110-0225-Токмак-

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

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. 

23.04.2021 гр. Прокопенко А. А. були отримані 2 примірника проєкту договору та ТУ 

№ 2110-0225-Токмак-150, що підтверджується актом прийому-передачі. 

27.04.2021 між гр. Прокопенко А. А. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж № 2110-0225 (далі – Договір № 2110-0225), 

невід’ємним додатком до якого є ТУ № 2110-0225-Токмак-150. 

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

Договору № 2110-0225 сторони погодили гранично припустимі норми тривалості виконання 

проектних та будівельних робіт терміном 7 місяців. 

30.04.2021 Товариством було виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж, який був отриманий представником за довіреністю 05.05.2021 (з 

перевищенням строку на 2 робочі дні від дати укладення Договору № 2110-0225). 

05.05.2021 замовником була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж у сумі 57 037,20 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 06.12.2021. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт у частині зовнішнього 

електрозабезпечення Замовнику повідомлено Довідкою 05.08.2021 № 001-37/3043 та надано  Акт 

прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 01.09.2021 № 2010-0225/10 підписаного з 

боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Прокопенко А. А. 

Таким чином комісією з перевірки встановлено порушення пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу та пункту 4.2 розділу 4 Договору. 
 

2 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 
 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.2 розділу 4 Договору  

 

 

 

 

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; 

 

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 4.6.10 глави 4.6 розділу 

IV Кодексу 

 

згідно до якого доопрацьована проєктно-

кошторисна документація підлягає повторному 

погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 цієї 

глави. Під час повторного погодження проєктно-

кошторисної документації не дозволяється висувати 

зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін 

до проєктної документації або неусунення раніше 

наданих зауважень. 
 

Щодо звернення ФОП Харченко С. В. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ФОП Харченко С. В звернувся до 

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

від 18.04.2018 № 9962/006-37). Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) 

потужності становить 5,0 кВт (нове приєднання) (І ступінь потужності). 

25.04.2018 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 1810-0895-НЗ (далі – ТУ № 1810-0895-НЗ), що є 

невід’ємним додатком 1 до договору про стандартне приєднання, які були отримані представником 

замовника 25.04.2018 разом з проєктом договору. 

25.04.2018 між ФОП Харченко С. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж № 1810-0895 (далі – Договір № 1810-0895), 

невід’ємним додатком до якого є ТУ № 1810-0895-НЗ. 

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

Договору № 1810-0895 сторони погодили (із протоколом розбіжностей з боку ФОП Харченко С.В.) 

гранично припустимі норми тривалості виконання проектних та будівельних робіт терміном 7 

місяців. 

17.05.2018 Товариством було виписано рахунок за послугу зі стандартного приєднання до 

електричних мереж. 

25.05.2018 замовником була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж у сумі 10 500,00 грн (з ПДВ), тобто, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання 26.12.2018. 

29.06.2018 між ФОП Харченко С. В. та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було укладено 

додаткову угоду до Договору № 1810-0895, відповідно до якої  ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

зобов’язується в строк до 18.02.2019 виконати послугу з приєднання згідно ТУ № 1810-0895-НЗ. 

Про виконання комплексу будівельно-монтажних робіт у частині зовнішнього 

електрозабезпечення Замовнику повідомлено Довідкою від 12.02.2019 № 006-37/2206 та надано 

Акт прийому-передачі наданих послуг (виконаних робіт) від 29.07.2021 № 1810-0895/10 

підписаного з боку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ФОП Харченко С. В. 

16.10.2020 до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повторно було надано на погодження 

проектну документацію. 

Згідно з положеннями пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу, строк розгляду проєктно-

кошторисної документації, отриманої ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів 

від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з іншими операторами  – 30 робочих днів. 

Узгодження проектно-кошторисної документації здійснюється ОСР безоплатно. 

Відповідно до пункту 4.6.10 глави 4.6 розділу IV Кодексу, доопрацьована проектно-

кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 

глави 4.6 розділу IV Кодексу. Під час повторного погодження проектно-кошторисної документації 

не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проектної 

документації або неусунення раніше наданих зауважень. 

Листом від 06.11.2020 № 55/13-9065 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» повідомило 

ФОП Харченко С. В. щодо неузгодження проектної документації до усунення зауважень 

викладених у листі, а саме: 

1. Вихід проектованої ЛЕП-0,4 кВ від вузла обліку електричної енергії виконати прихованим 

способом (кабелем в землі). 
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2. Проектною документацією визначити яким чином проектована ЛЕП-0,4 кВ виходитиме з 

РУ-0,4 кВ ТП-7. У разі використання існуючої прохідної гільзи проектом передбачити закладання 

резервної гільзи. 
 

3 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 
 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу 

IV Кодексу 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.10 глави 4.5 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; 

 

згідно з яким технічні умови на нестандартне 

приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про нестандартне приєднання надаються 

замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності 

погодження технічних умов з ОСП; 

 

відповідно до якого висновок центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в галузі 

електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості 

вимог технічних умов на приєднання є обов'язковим 

до виконання ОСР. 
 

 

Щодо звернення гр. Готовкіної А. Д. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Готовкіна А. Д. звернулась до 

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

від 22.09.2020 № 8202). 

12.10.2020 Товариством здійснено реєстрацію технічних умов нестандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок № 2030-1975 – Трампарк (далі – ТУ № 2030-1975 –

Трампарк), що є невід’ємним додатком 1 до договору про нестандартне приєднання до електричних 

мереж. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 27.10.2020 № 2030-1975 направило 

гр. Готовкіній А. Д. пропозицію укласти договір та 2 примірники договору про нестандартне 

приєднання до електричних мереж № 2030-1975 (з додатками) та ТУ № 2030-1975 – Трампарк. 
 

Гр. Готовкіна А. Д. звернулась до Державної інспекції енергетичного нагляду України  

(далі – Держенергонагляд) за отриманням висновку щодо технічної обґрунтованості вимог  

пункту 2.1 ТУ № 2030-1975 – Трампарк, яким була передбачена необхідність встановити 

загальнобудинковий засіб обліку електричної енергії. 

Держенергонагляд листом від 12.03.2021 № 8/20.1-103-21 повідомив, що пунктом 2.1 ТУ 

№ 2030-1975 – Трампарк визначено необхідність виконати наступні вимоги: «встановити 

загальнобудинковий розрахунковий облік електричної енергії для складання балансу електричної 

енергії у технологічних електричних мережах для проведення комерційних розрахунків за активну 

електроенергію та за перетікання реактивної електричної енергії», з чим згідно наявної інформації 

ТОВ «Місто для людей» не погоджується та не підписує запропонований договір. 
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Згідно висновку який надано у листі Держенергонагляду від 12.03.2021 № 8/20.1-103-21, 

кодекс комерційного обліку не передбачає вимоги обов’язковості встановлення за рахунок 

замовника загальнобудинкового засобу обліку. 

19.03.2021 гр. Готовкіна А. Д. звернулась до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою до 

якої додала висновок Держенергонагляду від 12.03.2021 № 8/20.1-103-21. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 25.03.2021 № 55-55.13/427 надало 

гр. Готовкіній А. Д. відповідь у якій було зазначено про відмову у виконанні вимог 

Держенергонагляду від 12.03.2021 № 8/20.1-103-21 та щодо обов’язкового встановлення за рахунок 

замовника загально будинкового засобу обліку. 

Гр. Готовкіна А. Д. не повернула ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» протягом 20 

календарних днів з дати отримання підписаний проект договору про приєднання та технічні умови 

на приєднання для реєстрації. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що договір про нестандартне приєднання 

№ 2030-1975 є неукладеним (таким, що не відбувся), а ТУ № 2030-1975 –Трампарк не набрали 

чинності. 
 

Відповідно до службової записки Відділу НКРЕКП у Запорізькьй області від 13.06.2022 

№ 62/36 СЛ-22 в Акті позапланової перевірки ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 18.02.2022 № 123 на 

сторінках 23-24 допущено технічну помилку в частині невірного зазначення пункту Кодексу 

(пункт 4.5.5) та типу підключення (стандартне) по зверненню гр. Готовкіної А. Д. 

Вірне формулювання порушення наступне: «пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу згідно 

з яким технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору 

про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі 

необхідності погодження технічних умов з ОСП».  

Також, на сторінці 50 допущено технічну помилку в частині невірного визначення порушення 

Кодексу (пункт 4.3.3 гр. Готовкіна А. Д.). 

Вірне формулювання порушення наступне: «пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу згідно 

з яким технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору 

про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі 

необхідності погодження технічних умов з ОСП». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до пункту 4.5.6. глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про нестандартне приєднання надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих 

днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП. 

Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору 

про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та повертає 

його ОСР для реєстрації. Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні 

умови протягом 60 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність або 

не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони 

примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається 

неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 23.09.2020, 

кінцева дата надання замовнику технічних умов на нестандартне приєднання, підписаних ОСР, 

разом з проєктом договору про нестандартне приєднання 06.10.2020. 
 

4 

пункту 6.5.19 глави 6.5 розділу 

VІ ККО 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що якщо відповідні ЗКО 

належать оператору системи, позачерговий 

контрольний огляд та технічна перевірка вузла 

обліку, ЗКО та схем їх підключення мають бути 

здійснені оператором системи безкоштовно протягом 

20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача, 
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пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу 

VIII Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 
(далі – ПРРЕЕ, Правила) 

 

 

 

 

 

пункту 2.5.4 глави 2.5 розділу ІІ 

ККО 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 6.5.1 глави 6.5 розділу 

VІ Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії, 

затвердженого  

постановою НКРЕКП  

від 14.03.2018 № 311 

(далі – ККО) 

а експертиза ЗКО - протягом 20 робочих днів з дня 

оплати споживачем її вартості; 
 

яким встановлено що в акті про порушення 

мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі 

необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що 

характеризують електроустановку споживача, схему 

підключення електроустановки споживача та її 

графічне зображення із зазначенням, зокрема 

фазування лічильника на дату оформлення акта про 

порушення; 
 

яким встановлено, що за рахунок ОСР за місцем 

провадження ним господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії здійснюються: один раз 

на шість місяців плановий контрольний огляд та 

зчитування даних з лічильників електричної енергії 

та один раз на три роки планова технічна перевірка 

вузлів обліку/ЗКО та схем їх підключення у всіх 

користувачів системи розподілу відповідно до 

затверджених графіків; 

 

яким встановлено, що оператор системи 

зобов’язаний проводити не рідше одного разу на шість 

місяців контрольний огляд та не рідше одного разу на 

три роки технічну перевірку вузлів обліку у 

споживачів відповідно до затверджених графіків за 

місцем провадження господарської діяльності з 

розподілу/передачі електричної енергії. 
 

 

Щодо звернення гр. Денисенко І. Е. 
 

Відповідно до пункту 6.5.18 глави 6.5 розділу VІ ККО, у разі сумніву індивідуального 

побутового споживача у правильній роботі вузла обліку він може звернутися до оператора системи 

для забезпечення проведення позачергового контрольного огляду, технічної перевірки вузла обліку 

або експертизи ЗКО. 

Згідно пункту 6.5.19 глави 6.5 розділу VІ ККО, якщо відповідні ЗКО належать оператору 

системи, позачерговий контрольний огляд та технічна перевірка вузла обліку, ЗКО та схем їх 

підключення мають бути здійснені оператором системи безкоштовно протягом 20 робочих днів 

з дня реєстрації звернення споживача, а експертиза ЗКО - протягом 20 робочих днів з дня оплати 

споживачем її вартості. 

14.01.2021 гр. Денисенко І. Е. було подано до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» заяву про 

виклик електромонтера для перевірки лічильника (вхідний від 14.01.2021 № 23). 

У той же день гр. Денисенко І. Е. було сплачено суму у розмірі 498,12 грн за неплановий 

виклик електромонтера для позачергового контрольного огляду та технічної перевірки вузла 

обліку, ЗКО та схем їх підключення, згідно рахунку виставленого 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» від 14.01.2021 № 454/30. 

Зважаючи на вищезазначене, представник оператора системи розподілу 

(ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО») повинен був безкоштовно здійснити позачерговий 

контрольний огляд та технічну перевірки вузла обліку, ЗКО та схем їх підключення за адресою: м. 

Запоріжжя, вул. Київська, буд. 32 до 10.02.2021. 



12 

 

Представник оператора системи розподілу здійснив позачерговий контрольний огляд та 

технічну перевірки вузла обліку, ЗКО та схем їх підключення за адресою споживача тільки 

13.04.2021. 

На дату проведення перевірки Ліцензіата гр. Денисенко  І. Е. повернуто кредиторську 

заборгованість у розмірі 498,2 грн. 
 

Відповідно до пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VІІІ ПРРЕЕ, у разі виявлення під час 

контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, 

від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів 

безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності 

споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора 

системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї 

особи), оформлюється акт про порушення згідно з формою, наведеною в додатку 8 до цих Правил. 

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на 

відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої 

електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему 

підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: 

меж балансової належності; 

перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; 

номінальної сили струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у схемі підключення; 

фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 
 

Так, відповідно до заяви гр. Денисенко І. Е. про виклик електромонтера для перевірки 

лічильника (вхідний від 14.01.2021 № 23) представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

13.04.2021 за адресою заявника було проведено технічну перевірку, під час якої складено акт про 

порушення від 13.04.2021 № 10005784 (далі - Акт). 

В Акті було зазначено порушення: «Порушив п.2.3.4, п. 5.5.5 ПРРЕЕ. Самовільне 

підключення електропроводки, поза засобом обліку до електричної мережі 

ПАТ «Запоріжжяобленерго» з порушенням схеми обліку. Точка самовільного підключення в стіні 

будинку. Порушення було виявлено під час технічної перевірки продемонстровано споживачу». 

Акт було підписано двома представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

гр. Денисенко І. Е. із зауваженнями: «після купівлі будинку в ході проведення ремонтних робіт, у 

стіні виявили провід». 

У пункті 11 Акта зазначено, що комісія з розгляду Акта відбудиться – 24.05.2021. Споживач 

отримав Акт особисто, під підпис. 

У пунктах 4 та 5 Акта зазначено, перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у 

схемі підключення, перелік струмоприймачів, приєднаних до електричної мережі та режим роботи 

(самовільне підключення виконано алюмінієвим проводом з перерізом 2,5 мм2). 

У Акті зазначена межа балансової належності (додаток 1 до Акта), точка самовільного 

підключення, а також номінальна сила струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у 

схемі підключення –  25 А. 

У акті не зазначено фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 

Комісія з перевірки зазначає, що пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V ПРРЕЕ є загальним, цим 

пунктом встановлено обов’язки споживача електричної енергії. Пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V 

ПРРЕЕ складається з 26 підпунктів, таким чином невідомо який саме підпункт пункту 5.5.5 ПРРЕЕ 

порушив споживач. 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 2.3.4 глави 2.3 розділу II ПРРЕЕ, 

відповідальність за збереження і цілісність засобів комерційного обліку електричної енергії та 

пломб (відбитків їх тавр) відповідно до акта про пломбування покладається на власника 

(користувача) електроустановки або організацію, на території (у приміщенні) якої вони 

встановлені. Відповідальним за експлуатацію та технічний стан засобів (вузлів) вимірювальної 

техніки є їх власник. 

У Акті вказано що споживач здійснив самовільне підключення електропроводки до 

електромережі ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з порушенням схеми обліку. Зазначене 

порушення не відноситься до порушень, пов'язаних зі збереженням цілісності засобів комерційного 
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обліку електричної енергії та пломб (відбитків їх тавр) встановлених відповідно до акта про 

пломбування. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що положеннями ПРРЕЕ не передбачено 

необхідності зазначення в акті про порушення посилань на підпункти пункту ПРРЕЕ. 

З урахуванням зазначеного, а також службової записки Департамента роздрібного ринку 

електричної енергії від 04.05.2022 № 239/20-22, Департамент ліцензійного контролю не вбачає 

в діях ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, 

яким встановлено що в акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, 

схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, 

зокрема фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення в частині необхідності 

зазначення в акті про порушення посилань на відповідні пункти ПРРЕЕ. 
 

24.05.2021 відбулось засідання комісії з розгляду актів про порушення (далі – Комісія), без 

присутності споживача. За результатами засідання Комісії складено Протокол  

від 24.05.2021 № 992 (далі – Протокол), відповідно до якого прийнято рішення: «виконати 

розрахунок необлікованої електроенергії по акту згідно ПРРЕЕ (п. 8.2.6; п.8.4.2 б), пп 4 п 8.4.8; 

8.4.13 ПРРЕЕ), за період з 03.11.2020 по 13.04.2021, час роботи – 24 години, кількість 

необлікованої електричної енергії складає – 6887 кВт*год. на суму 22 323,48 грн». 

Оскільки на Комісії споживач або його представник був відсутні, тому другий примірник 

Протоколу та розрахунок до Акту були відправлені споживачу на його поштову адресу 

рекомендованим листом – 28.05.2021. 

Комісією з перевірки встановлено, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» подало до 

Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя позовну заяву від 10.02.2022, щодо стягнення з 

гр. Денисенко І. Е. суми боргу у розмірі 22479,97 грн. Судом на час проведення перевірки не 

прийнято рішення по зазначеній справі. 
 

Остання технічна перевірка електроустановки споживача перед складенням Акта проведена 

13.04.2016. Останній контрольний огляд приладу обліку споживача перед складенням Акта 

проведено – 06.04.2021. 

Комісія з перевірки встановлено, що з моменту останньої технічної перевірки 

електроустановки споживача до дати складення Акту (13.04.2021) пройшло 5 років. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди.  

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Відповідно до статті 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове 

рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

 

Аналогічні порушення пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII Правил, пункту 2.5.4 глави 2.5 

розділу ІІ ККО та пункту 6.5.1 глави 6.5 розділу VІ ККО допущені 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо ОСББ «Проспект інженера Преображенського 31» 
 

Щодо акта про порушення від 18.03.2021 № 10005385 

Згідно з актом про пломбування від 20.03.2020  № 3143 споживачу (ОСББ «Проспект 

інженера Преображенського 31») було передано на відповідальне збереження, зокрема, пломбу № 

29793847, встановлену на огорожі квартирних груп. 
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18.03.2021 представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за участі голови ОСББ 

гр. Каракай M. І. складено Акт про порушення від 18.03.2021 № 10005385, у якому зазначено: 

«порушив вимоги п. 5.5.5 ПРРЕЕ, а саме відсутність пломби № 29793847 ПАТ «ЗОЕ», яка була 

встановлена на огорожі квартирних груп (ПН) згідно з актом про пломбування від 20.03.2020. 

Порушення виявлено під час контрольного огляду та продемонстровано споживачу», - мовою 

документа. 

Акт було підписано двома представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та головою 

ОСББ гр. Каракай М. І. із зауважениями: «Пломба знята з причини затоплення ел. щитової» (мовою 

документа). 

У пункті 11 Акта зазначено, що комісія з розгляду Акта відбудеться – 22.04.2021. 

Представник споживача (голова ОСББ) отримав Акт особисто, під підпис. 

У пунктах 4 та 5 Акта зазначено, перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у 

схемі підключення, перелік струмоприймачів, приєднаних до електричної мережі та режим роботи. 

У Акті зазначена межа балансової належності (додаток 1 до Акта), точка самовільного 

підключення, а також номінальна сила струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у 

схемі підключення – 30 та 80 А. 

В Акті назначено, що: відсутня пломба № 29793847 ПАТ «ЗОЕ» (пункт 2 Акта); паспортні 

дані не надані та споживач не забезпечив увімкнення струмоприймачів на повну потужність усього 

наявного електрообладнання (пункт 5 Акта); схема обліку електричної енергії відновлена, 

відключення не проводилось (пункти 7 та 8 Акта); здійснено технічну перевірку та опломбування 

огорожі квартирних груп (пункт 9 Акта); комісія з розгляду Акта буде здійснювати засідання 

22.04.2021 (пункт 11 Акта). 

У акті зазначено фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення.  

Комісія з перевірки зазначає, що пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V ПРРЕЕ є загальним, цим 

пунктом встановлено обов’язки споживача електричної енергії. Пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V 

ПРРЕЕ складається з 26 підпунктів, таким чином невідомо який саме підпункт пункту 5.5.5 ПРРЕЕ 

порушив споживач. 
 

Щодо акта про порушення від 18.03.2021 № 10005386 
Згідно з актом про пломбування від 20.03.2020 (без номеру) споживачу (ОСББ «Проспект 

інженера Преображенського 31») було передано на відповідальне збереження, зокрема, пломбу № 

19656306, встановлену на шафі ліфтових rpyп, та пломбу № 29793840, встановлену на шафі 

квартирної групи. 

18.03.2021 представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за участі голови ОСББ 

гр. Каракай M.І. складено Акт про порушення від 18.03.2021 № 10005386 у якому зазначено: 

«Порушив: вимоги п. 5.5.5 ПPPEE, а саме: відсутність пломби № 19656306 ПАТ «3OE» на огорожі 

шафи ліфтових гpyп; № 29793840 ПАТ «3OE» на огорожі шафи квартирних rpyп згідно з актом 

про пломбування від 20.03.20. Порушення виявлено під час контрольного огляду та 

продемонстровано споживачу». 

Акт було підписано двома представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та головою 

ОСББ гр. Каракай М. І. із зауважениями: «Пломба знята з причини відгорання нульового проводу» 

(мовою документа). 

У пункті 11 Акта зазначено, що комісія з розгляду Акта відбудиться – 22.04.2021. 

Представник споживача (голова ОСББ) отримав Акт особисто, під підпис. 

У пунктах 4 та 5 Акта зазначено, перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у 

схемі підключення, перелік струмоприймачів, приєднаних до електричної мережі та режим роботи. 

У Акті зазначена межа балансової належності (додаток 1 до Акта), точка самовільного 

підключення, а також номінальна сила струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у 

схемі підключення – 30 та 80 А. 

В Акті назначено, що: відсутні пломби № 19656306 ПАТ «3OE»; № 29793840 ПАТ «3OE» 

(пункт 2 Акта); паспортні дані не надані та споживач не забезпечив увімкнення струмоприймачів 

на повну потужність усього наявного електрообладнання  (пункт 5 Акта); схема обліку електричної 

енергії відновлена, відключення не проводилось (пункти 7 та 8 Акта); здійснено технічну перевірку 

та опломбування огорожі квартирних груп (пункт 9 Акта); комісія з розгляду Акта буде 

здійснювати засідання 22.04.2021 (пункт 11 Акта). 
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У акті зазначено фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення.  

Комісія з перевірки зазначає, що пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V ПРРЕЕ є загальним, цим 

пунктом встановлено обов’язки споживача електричної енергії. Пункт 5.5.5 глави 5.5 розділу V 

ПРРЕЕ складається з 26 підпунктів, таким чином невідомо який саме підпункт пункту 5.5.5 ПРРЕЕ 

порушив споживач. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що положеннями ПРРЕЕ не передбачено 

необхідності зазначення в акті про порушення посилань на підпункти пункту ПРРЕЕ. 

Відповідно до службової записки Департамента роздрібного ринку електричної енергії від 

04.05.2022 № 239/20-22 в актах про порушення від 18.03.2021 № 10005385 та № 10005386 наявні 

посилання на пункти ПРРЕЕ, порушені споживачем. 

З урахуванням зазначеного, а також службової записки Департамента роздрібного ринку 

електричної енергії від 04.05.2022 № 239/20-22, Департамент ліцензійного контролю не вбачає 

в діях ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, 

яким встановлено що в акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, 

схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, 

зокрема фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 
 

22.04.2021 відбулось засідання комісії з розгляду актів про порушення (далі – Комісія), без 

присутності споживача (або його представника), щодо розгляду актів про порушення  

від 18.03.2021 № 10005385 та від 18.03.2021 № 10005386. 

По акту від 18.03.2021 № 10005386 прийнято рішення перенести на 06.05.2021 у зв’язку з 

необхідністю отримання додаткових матеріалів та складено протокол № 551. 

Протокол № 551 було відправлено на адресу споживачу 26.04.2021 рекомендованим лисом. 

По акту від 18.03.2021 № 10005385 прийнято рішення здійснити розрахунок обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії згідно пунктів 8.4.7, 8.4.9, 8.4.10, підпункту 2 пункту 

8.4.2 ПРРЕЕ. Розрахунок виконано за період з 18.09.2020 по 18.03.2021, час роботи – 24 години на 

добу, кількість необлікованої електроенергії – 28487 кВт*год, на суму 90 513,66 грн. Рішення 

оформлено протоколом від 22.04.2021 № 557. Другий екземпляр протоколу № 557, розрахунок по 

акту від 18.03.2021 № 10005385, рахунок на оплату відправлено на адресу споживачу 26.04.2021 

рекомендованим лисом. 

06.05.2021 відбулось засідання Комісії, без присутності споживача (або його представника), 

щодо розгляду акту про порушення від 18.03.2021 № 10005386. Прийнято рішення здійснити 

розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії згідно пунктів 8.4.7, 8.4.9, 8.4.10, 

підпункту 2 пункту 8.4.2 ПРРЕЕ. Розрахунок виконано за період з 18.09.2020 по 18.03.2021, час 

роботи – 24 години на добу, кількість необлікованої електроенергії – 103933 кВт*год, на суму 

330 249,14 грн. Рішення оформлено протоколом від 06.05.2021 № 576. Другий екземпляр 

протоколу № 576, розрахунок по акту від 18.03.2021 № 10005386, рахунок на оплату відправлено 

на адресу споживачу 12.05.2021 рекомендованим листом. 

Остання технічна перевірка електроустановки споживача перед складенням Актів 

від 18.03.2021 № 10005385 та № 10005386 була здійснена 20.03.2020. 

Останній контрольний огляд приладу обліку споживача перед складенням Актів від 

18.03.2021 № 10005385 та № 10005386 проведено: засобу обліку № 338655 та № 747974  -

20.03.2020. Інформація про останній контрольній огляд засобів обліку № 936802 та № 125240 

відсутня. 
На розгляді Господарського суду Запорізької області знаходиться справа № 908/3009/21 за 

позовом ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» до ОСББ «Проспект інженера Преображенського 31» 

про стягнення 330249,14 грн. боргу за необраховану електроенергію по акту про порушення ПРРЕЕ 

від 18.03.2021 №10005386. По зазначеній справі судом не прийнято рішень. 

Рішенням господарського суду Запорізької області від 04.01.2022 у справі № 908/3115/21 

позовні вимоги ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» про стягнення з ОСББ «Проспект інженера 

Преображенського 31» заборгованості за необліковану електричної eнepгії в розмірі 90 513,66 грн 

по акту від 18.03.2021 № 10005385 задоволені в повному обсязі. На момент проведення перевірки 
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рішення ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не отримувало, в ЄДР судових рішень дане рішення не 

опубліковане. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди.  

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Відповідно до статті 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове 

рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 
 

Додатково, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» у відносинах з гр. Денисенко І. Е. та ОСББ «Проспект 

інженера Преображенського 31» 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. 
 

5 

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу 

VIII ПРРЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу 

VIII ПРРЕЕ 

 

 

 

підпункту 3 пункту 8.4.2 глави 

8.4 розділу VIII ПPPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено що в акті про порушення 

мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі 

необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що 

характеризують електроустановку споживача, схему 

підключення електроустановки споживача та її 

графічне зображення із зазначенням, зокрема 

фазування лічильника на дату оформлення акта про 

порушення; 

 

яким встановлено що споживач має бути 

повідомлений оператором системи про місце, час і 

дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 календарних 

днів до призначеної дати засідання; 

 

відповідно до якого визначення обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії 

здійснюється оператором системи на підставі акта про 

порушення, складеного у порядку, визначеному цими 

Правилами, у разі виявлення таких порушень: 

пошкодження (розбите скло, пошкодження цілісності 

корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів 

вимірювальної техніки (за умови наявності акта про 

пломбування, складеного в порядку, установленому 

Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, 

який підтверджує передачу на збереження засобів 

вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів 

вимірювальної техніки за умови втручання 

споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), 

інші дії споживача, які призвели до зміни показів 

засобів вимірювальної техніки (використання 

фазозсувного трансформатора, постійних магнітів (у 



17 

 

 

 

 

 

пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу 

VIII ККО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 8.6.20 глави 8.6 розділу 

VIII ККО 

 

 

 

разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), 

пристрою випромінювання електромагнітних полів 

тощо); 

 

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; 

 

відповідно до якого 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. 
 

Щодо звернення ТОВ «Каолін Азов» 
 

Комісією з перевірки встановлено, що розподіл електричної енергії на об'єкт споживача 

здійснюється на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії 

№ 67, укладеного між ТОВ «Каолін Азов» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». Відповідно до 

додатка № 3 до вищезазначеного договору (в редакції додаткової угоди  

від 11.07.2019 № 2) кількість робочих днів у тижні 7, кількість годин роботи на добу 24, договірна 

потужність 140 кВт. 

Згідно з Актом про пломбування елементів комерційного засобу обліку електричної енергії 

вище 1000B та встановлення індикаторів від 27.12.2019 оператором системи розподілу було 

опломбовано схему обліку електричної енергії, зокрема було опломбовано двері комірки 

запобіжників 10 кВ двома пломбами, а саме пломбами № 19650620 та № 19971604. 
 

Відповідно до пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VІІІ ПРРЕЕ, у разі виявлення під час 

контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником оператора системи, 

від якого споживач одержує електричну енергію, порушень цих Правил, у тому числі фактів 

безоблікового споживання електричної енергії, на місці виявлення порушення у присутності 

споживача (представника споживача) або іншої особи, яка допустила представників оператора 

системи на об’єкт (територію) споживача для проведення перевірки (за умови посвідчення цієї 

особи), оформлюється акт про порушення згідно з формою, наведеною в додатку 8 до цих Правил. 

В акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з посиланням на 

відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості необлікованої 

електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, схему 

підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням: 

меж балансової належності; 

перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у схемі підключення; 

номінальної сили струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у схемі підключення; 

фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 
 

07.09.2020 представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» у керівника виробництва цеху 

переробки кварцевих пісків ТОВ «Каолін Азов» Стрільця С.С. (далі - Керівник виробництва), було 

виявлено порушення ПPPEE: «п. 8.4.2.3., п. 2.3.4., п. 5.5.5.8 інші дії споживача, які призвели до 

зміни показів засобів вимірювальної техніки, а саме пошкодження запобіжника 10 кВ по фазі «В» 

в приєднанні трансформатора напруги, що використовується у розрахунковій схемі обліку 
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електричної енергії, в результаті чого спожита електроенергія враховується не в повному обсязі. 

Порушення споживачеві продемонстровано. Порушення виявлено в ході проведения технічної 

перевірки», - мовою документа. 

Акт було підписано чотирма представниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

Керівником виробництва із зауважениями: «Не согласен, объект не работает. Неоднократно 

звонили диспетчеру по поводу данной проблеми» (мовою документа). Представник споживача 

(Керівник виробництва) отримав Акт особисто, під підпис. 

У пункті 11 Акта зазначено, що комісія з розгляду Акта відбудиться – 23.09.2020. 

У пунктах 4 та 5 Акта зазначено, перерізів та матеріалу всіх проводів (кабелів), наявних у 

схемі підключення, перелік струмоприймачів, приєднаних до електричної мережі та режим роботи. 

У Акті зазначена межа балансової належності (додаток 1 до Акта), точка самовільного 

підключення, а також номінальна сила струму спрацювання комутаційних апаратів, задіяних у 

схемі підключення – 31,5 А. 

В Акті назначено, що: мicцe встановлення засобу обліку № 84056087 ШО (пункт 1 Акта); 

пломби заінтересованих сторін, у тому числі пломби № 19650620 та № 19971604, нe порушені 

(пункт 2 Акта); паспортні дані не надані та споживач не забезпечив увімкнення струмоприймачів 

на повну потужність усього наявного електрообладнання  (пункт 5 Акта); схема обліку електричної 

енергії відновлена, відключення не проводилось (пункти 7 та 8 Акта); здійснено технічну перевірку 

та заміну запобіжника 10 кВ на фазі «В» (пункт 9 Акта); комісія з розгляду Акта буде здійснювати 

засідання 23.09.2020 (пункт 11 Акта). 

У акті не зазначено фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до службової записки 

Департамента роздрібного ринку електричної енергії від 04.05.2022 № 239/20-22 вірне/невірне 

фазування лічильника не впливає на розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної 

енергії у разі виявлення такого порушення, як інші дії споживача, які призвели до зміни показів 

засобів вимірювальної техніки, а саме пошкодження запобіжника 10 кВ по фазі «В» в приєднанні 

трансформатора напруги, що використовується у розрахунковій схемі обліку електричної енергії. 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» порушення пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, яким 

встановлено що в акті про порушення мають бути зазначені зміст виявленого порушення з 

посиланням на відповідні пункти цих Правил та всі необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують електроустановку споживача, 

схему підключення електроустановки споживача та її графічне зображення із зазначенням, 

зокрема фазування лічильника на дату оформлення акта про порушення. 
 

23.09.2020 засідання комісії з розгляду акту про порушення не відбулось у зв'язку з 

відсутністю середньої ціни купівлі електричної енергії ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на 

балансуючому ринку на вересень місяць, тому засідання комісії спочатку було перенесено на 

26.09.2020, а потім, з такої ж причини, на 01.11.2020, про що Керівника виробництва та директора 

ТОВ «Каолін Азов» було попереджено письмово (листами від 23.09.2021 № 1329/а та від 01.11.2021 

№ 1370). Так як 01.11.2020 вихідний день - неділя, то у телефонному режимі Керівника 

виробництва попереджено про перенесення дати засідання Комісії на 02.11.2020. 

У той же час, відповідно до абзацу 5 пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, споживач має 

бути повідомлений оператором системи про місце, час і дату засідання комісії не пізніше ніж за 7 

календарних днів до призначеної дати засідання. 
 

02.11.2020 відбулось засідання комісії з розгляду актів про порушення (далі – Комісія), у 

присутності Керівника виробництва ТОВ «Каолін Азов». За результатами засідання Комісії 

складено Протокол від 02.11.2020 № 135 (далі – Протокол), відповідно до якого прийнято рішення: 

виконати розрахунок необлікованої електричної eнepгії за формулою 4 пункту 8.4.10 глави 8.4 

розділу VIII ПPPEE за період з 13.06.2020 по 07.09.2020. Згідно з копією розрахунку обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії, оформленого Протоколом, розрахунок виконано за 

період з 13.06.2020 по 07.09.2020, за формулою 4 ПPPEE, з урахуванням потужності 140 кВт, 

тривалість роботи обладнання протягом доби 24 години, коефіцієнт використання 

струмоприймачів 0,6. Сума нарахувань склала 489 438,96 грн. 
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В ході розгляду матеріалів на засіданні Комісії встановлено, що режим роботи підприємства 

ТОВ «Каолін Азов», вказаний у Договорі, відрізняється від режиму роботи зазначеному у 

додатковій угоді від 11.07.2019 № 2, в якій зазначено режим роботи - 24 години. Тому на Комісії 

прийнято рішення виконати перерахунок у зв’язку з розбіжністю режиму роботи за інформацією 

вказаною в договорі № 67 та у додатковій угоді від 11.07.2019 № 2. Враховуючи вищезазначене, 

перерахунок здійснено за період з 13.06.2020 по 07.09.2020, час роботи підприємства складає 24 

години. 

Відповідно до положень пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VІІІ ПРРЕЕ, визначення обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про 

порушення, складеного у порядку, визначеному ПРРЕЕ, у разі виявлення порушень, зокрема, 

зазначених у підпункті 3 вищезазначеного пункту, а саме: пошкодження (розбите скло, 

пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів вимірювальної техніки 

(за умови наявності акта про пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом 

комерційного обліку, або іншого документа, який підтверджує передачу на збереження засобів 

вимірювальної техніки, та у разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання 

споживача в роботу засобів вимірювальної техніки), інші дії споживача, які призвели до зміни 

показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного трансформатора, постійних 

магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник індикаторів), пристрою випромінювання 

електромагнітних полів тощо). 

Згідно до пункту 8.4.10 глави 8.4 розділу VІІІ ПРРЕЕ, у разі виявлення у непобутового 

споживача порушень, зазначених у підпунктах 1 - 5 пункту 8.4.2 цієї глави, величина 

розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії (Wдоб. кВт год) розраховується 

за формулою 4 цієї глави. 

W доб = P*tдоб *Kв, 

де P - потужність (кВт), визначена як: 

1) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складення акта про 

порушення струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо визначена таким 

чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, 

зазначену в договорі з оператором системи); 

2) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки споживача при 

підключенні всіх наявних на час складення акта про порушення струмоприймачів на максимальну 

потужність, визначеного на підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених 

у терміни, передбачені законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних 

усіх струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта про порушення, та якщо 

визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки 

комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи); 

3) дозволена потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначена в договорі з 

оператором системи (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до положень підпунктів 1 

або 2 цього пункту, перевищує дозволену потужність для цієї точки комерційного обліку, 

ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних струмоприймачів, недопуску 

представників оператора системи на свою територію для перевірки інформації щодо сумарної 

максимальної потужності струмоприймачів, відмови споживача від вимірювання струму 

навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну 

потужність); 
 

t доб – тривалість роботи обладнання протягом доби, що визначається на підставі договору з 

оператором системи (год). У разі відсутності в договорі даних про тривалість роботи обладнання 

споживача t доб приймається рівним 8 год; 
 

Kв –  коефіцієнт використання струмоприймачів (приймається рівним 0,6). 
 

Згідно до положень пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VІІІ ПРРЕЕ, кількість днів, протягом яких 

споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається 

виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами 

комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося 

з порушенням вимог цих Правил): 
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якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або 

електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії, що призвели 

до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники оператора системи під 

час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали   можливість - з дня 

останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо 

технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного 

обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести 

календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення (підпункт 2 пункту 8.4.8 глави 8.4 

розділу VIII ПРРЕЕ); 

якщо споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або 

електропроводки до електричної мережі оператора системи з порушенням схеми обліку, виявити 

яке представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного 

обліку не мали можливості - з дня останньої технічної перевірки або допуску електроустановки 

споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи користування на об’єкт (якщо технічну 

перевірку у період з дати допуску електроустановки споживача в експлуатацію або набуття ним 

права власності (користування) на об'єкт до дати виявлення порушення не було проведено) до дня 

виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у дванадцяти календарних 

місяцях, що передували дню виявлення порушення (підпункт 4 пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII 

ПРРЕЕ); 

У разі виявлення виявлення у споживача порушення ПРРЕЕ, яке представники оператора 

системи розподілу не мали можливості виявити під час проведення контрольного огляду засобу 

комерційного обліку, в акті про порушення зазначаються причини відсутності цієї можливості та 

спосіб виявлення порушення. 

У той же час, згідно з інформацією, зазначеною в Акті, пломби, якими було опломбовано 

двері комірки запобіжників 10 кВ, не було пошкоджено. Тому споживач не мав доступу до 

запобіжників 10 кВ та не мав можливості зумисно пошкодити запобіжник 10 кВ. 
Таким чином, у ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» відсутні підстави для застосування 

положення підпункту 3 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII ПPPEE для здійснення нарахував на 

підставі Акта, оскільки споживач не мав доступу до запобіжників 10 кВ та не мав можливості 

зумисно пошкодити запобіжник 10 кВ, бо двері комірки запобіжників 10 кВ були опломбовані, 

разом з тим, визначення обсягу електричної енергії, використаної споживачем (ТОВ «Каолін 

Азов») від дня порушення вимірювань до дня відновлення вимірювань, мало здійснюватися ПАТ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з урахуванням пунктів 8.6.18, 8.6.20 та 8.6.21 глави 8.6 розділу VIII 

ККО. 
 

Також, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» звернулось з позовом до Господарського суду 

Донецької області, ухвалою якого від 25.05.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито 

провадження у справі № 905/769/21. 

Рішенням Господарського суду Донецької області від 24.09.2021 було відмовлено у 

задоволенні позовних вимог ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» звернулось до Східного апеляційного господарського 

суду України із апеляційною скаргою щодо відміни рішення Господарського суду Донецької 

області від 24.09.2021. 

21.12.2021 Східним апеляційним господарським судом України прийнято Постанову по 

справі № 905/769/21, якою було залишено без задоволення апеляційну скаргу 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

19.01.2022 «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» звернулось до Касаційного господарського суду 

Верховного суду із касаційною скаргою на постанову Східного апеляційного господарського суду 

України від 21.12.2021. 

На момент проведення перевірки, спірне питання щодо складання Акту та здійснених на його 

підставі нарахувань, за поданням ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (відкрите провадження у 

справі № 905/769/21 від 25.05.2021), перебуває на розгляді у Касаційному господарському суді 

Верховного суду. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди.  

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Відповідно до статті 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. Судове 

рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

 

Додатково, 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. 

6 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V 

ККО 

яким встановлено, що влаштування вузлів 

обліку та інших засобів комерційного обліку 

електричної енергії необхідно здійснювати відповідно 

до цього Кодексу, Правил улаштування 

електроустановок, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 21 липня 2017 року № 476 (далі - ПУЕ), 

Правил роздрібного ринку електричної енергії та 

проектних рішень. 
 

Щодо звернення ПрАТ «БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» 
 

Комісією з перевірки встановлено, що між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

ПрАТ «БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» укладений Договір споживача 

про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 15 шляхом підписання заяви 

– приєднання. 

12.01.2021 працівниками ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було складено Aкт 

невідповідності метрологічних характеристик з вимогою про необхідність в строк до 30.04.2021 

перенести вузол обліку електричної енергії об’єктів ПpAT«БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» на межу балансової належності. 
 

Згідно пункту 1.2.1 глави 1.2 розділу I ПРРЕЕ, на роздрібному ринку електричної енергії 

споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача 

здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної 

енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання 

послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до цих Правил, Кодексу системи передачі, 

Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку. 

Невід’ємними частинами договору споживача про розподіл електричної енергії є відомості 

про розрахункові засоби обліку активної та реактивної електричної енергії (точка встановлення, 

тип, тощо) та однолінійна схема (схема електропостачання споживача із зазначенням ліній, що 

живлять електроустановки споживача, і точок ïx приєднання). 
 

Відповідно до пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V ККО, влаштування вузлів обліку та інших 

засобів комерційного обліку електричної енергії необхідно здійснювати відповідно до цього 

Кодексу, ПУЕ, Правил роздрібного ринку електричної енергії та проектних рішень. 

Положеннями пункту 1.5.30 ПУЕ визначено, що місце встановлення лічильника має бути 

визначено проектом та погоджено зі споживачем. 
Таким чином, зміна місця розташування приладу розрахункового обліку повинна 

узгоджуватись енергокомпанією на основі двосторонніх домовленостей із споживачем. 
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Також слід відмітити, що пунктом 1.1.4 глави 1.1 розділу І ККО передбачено, що 

експлуатацію та використання справних i повірених засобів комерційного обліку електричної 

енергії (зокрема після проведения ïx повторної параметризації, періодичної повірки, 

обслуговування та ремонту, а також після зміни форми власності чи власника (користувача) засобів 

комерційного обліку, електроустановок aбo об’єкта, де встановлені ці засоби комерційного обліку) 

не може бути заборонено aбo обмежено з причин ïx невідповідності вимогам цього Кодексу за 

умови, що ці засоби комерційного обліку: 

1) мають технічні характеристики, що відповідають a6o перевищують вимоги проєктних 

рішень, нормативно-правових актів та нормативних документів щодо комерційного обліку 

електричної енергії, які були чинними на день введення ïx в експлуатацію; 

2) були встановлені, введені в експлуатацію та облік до дня набрання чинності цим Кодексом 

на електроустановках та об’єктах електроенергетики, що відповідають вимогам проектної 

документації на ïx будівництво; 

3) забезпечують можливість здійснення розрахунків між учасниками ринку відповідно до 

договорів. 

Враховуючи зазначене, вимоги ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо перенесення вузла 

обліку електричної енергії ПрАТ «БЕРДЯНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ», на 

межу балансової належності для діючих (введених в експлуатацію) електроустановок, з метою 

приведення обліку у відповідність до вимог Кодексу, є неправомірними. 
 

Департамент ліцензійного контролю, з урахуванням службової записки Управління 

інноваційних технологій від 28.04.2022 № 82/25-22, зазначає, що в діях 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» також вбачається порушення пункту 5.8.1 глави 5.8 розділу 

V ККО відповідно до якого, зміна місця установлення справного, непошкодженого та повіреного 

ЗКО, що встановлений відповідно до виданих технічних умов та/або рекомендацій і відповідає 

вимогам цього Кодексу, ПУЕ та проєктним рішенням (незалежно від того, хто є власником ЗКО), 

здійснюється ППКО за рахунок власника ЗКО, в інших випадках - за рахунок ініціатора такої 

заміни/зміни та виключно за взаємною згодою сторони, приєднаної до мережі та оператора 

мережі, що має бути документально підтверджена. 

Разом з цим, відповідно до частини першої статті 188 Господарського кодексу України 

зміна та розірвання господарських договорів в односторонньому порядку не допускаються, якщо 

інше не передбачено законом або договором. 
 

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): 
 

1) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, яким встановлено, що у разі 

необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку 
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здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) 

земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення 

строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) 

повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 календарних днів 

(з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з 

наданням копій офіційного листування) шляхом надання ПП «ГСТ-ГРУП» повідомлення про 

збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів 

щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики  

з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з 

наданням копій офіційного листування та 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 процедури повідомлення 

про збільшення строку приєднання та надання послуги зі стандартного приєднання згідно з укладеним 

договором про приєднання до електричних мереж від 27.05.2020 № 2010-0761; 
 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні надати 

ПП «ГСТ-ГРУП», гр. Федоренко В. А., гр. Гак Г. В., гр. Ємельянову А. В., гр. Прокопенко А. А. 

компенсацію у подвійному розмірі за недотримання гарантованих стандартів якості в частині строку 

видачі технічних умов на приєднання електроустановок до електричних мереж разом із проєктом 

договору про приєднання, про що 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 21 червня  

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

позапланової виїзної перевірки від 18 лютого 2022 року № 123, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 29 вересня 2021 року № 1673 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 січня 2022 року № 101, 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, згідно з яким 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. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в 

погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості 

здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок 

для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних 

від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про 

приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за 

приєднання не підлягає зменшенню, 

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 (у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією), 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 січня  

2021 року), згідно з яким технічні умови на нестандартне приєднання, підписані 

ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються 

замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності 

погодження технічних умов з ОСП, 

пункту 4.5.10 глави 4.5 розділу IV, відповідно до якого висновок 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості 

вимог технічних умов на приєднання є обов'язковим до виконання ОСР, 
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пункту 4.6.10 глави 4.6 розділу IV, відповідно до якого доопрацьована 

проєктно-кошторисна документація підлягає повторному погодженню у строки, 

визначені пунктом 4.6.8 цієї глави. Під час повторного погодження проєктно-

кошторисної документації не дозволяється висувати зауваження, якщо вони не 

стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення раніше 

наданих зауважень; 

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; 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311, а саме: 

підпункту 4 пункту 2.5.4 глави 2.5 розділу ІІ (у редакції, що діяла  

до 04 грудня 2021 року), яким встановлено, що за рахунок ОСР за місцем 

провадження ним господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

здійснюються один раз на шість місяців плановий контрольний огляд та 

зчитування даних з лічильників електричної енергії та один раз на три роки 

планова технічна перевірка вузлів обліку/ЗКО та схем їх підключення у всіх 

користувачів системи розподілу відповідно до затверджених графіків, 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V (у редакції, що діяла до 04 грудня  

2021 року), яким встановлено, що влаштування вузлів обліку та інших засобів 

комерційного обліку електричної енергії необхідно здійснювати відповідно до 

цього Кодексу, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 

року № 476, Правил роздрібного ринку електричної енергії та проєктних рішень, 

пункту 6.5.1 глави 6.5 розділу VІ (у редакції, що діяла до 04 грудня  

2021 року), яким встановлено, що оператор системи зобов’язаний проводити не 

рідше одного разу на шість місяців контрольний огляд та не рідше одного разу 

на три роки технічну перевірку вузлів обліку у споживачів відповідно до 

затверджених графіків за місцем провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, 

пункту 6.5.19 глави 6.5 розділу VІ (у редакції, що діяла до 04 грудня  

2021 року), яким встановлено, що якщо відповідні ЗКО належать оператору 

системи, позачерговий контрольний огляд та технічна перевірка вузла обліку, 

ЗКО та схем їх підключення мають бути здійснені оператором системи 

безкоштовно протягом 20 робочих днів з дня реєстрації звернення споживача, а 

експертиза ЗКО – протягом 20 робочих днів з дня оплати споживачем її вартості, 

пункту 8.6.18 глави 8.6 розділу VIII (у редакції, що діяла до 04 грудня 2021 

року), 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 
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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 8.6.20 глави 8.6 розділу VIII (у редакції, що діяла до 04 грудня 2021 

року), відповідно до якого 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; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, а саме: 

пункту 8.2.5 глави 8.2 розділу VIII, яким встановлено, що в акті про 

порушення мають бути зазначені всі необхідні для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії параметри, що характеризують 

електроустановку споживача, схему підключення електроустановки споживача 

та її графічне зображення із зазначенням, зокрема фазування лічильника на дату 

оформлення акта про порушення, 

пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII, яким встановлено, що споживач має 

бути повідомлений оператором системи про місце, час і дату засідання комісії не 

пізніше ніж за 7 календарних днів до призначеної дати засідання, 

підпункту 3 пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII, відповідно до якого 

визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється 

оператором системи на підставі акта про порушення, складеного у порядку, 

визначеному цими Правилами, у разі виявлення пошкодження (розбите скло, 

пошкодження цілісності корпусу лічильника тощо) або відсутність засобів 

вимірювальної техніки (за умови наявності акта про пломбування, складеного в 

порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, або іншого документа, 

який підтверджує передачу на збереження засобів вимірювальної техніки, та у 

разі пошкодження засобів вимірювальної техніки за умови втручання споживача 

в роботу засобів вимірювальної техніки), інші дії споживача, які призвели до 

зміни показів засобів вимірювальної техніки (використання фазозсувного 

трансформатора, постійних магнітів (у разі невстановлення на/в лічильник 

індикаторів), пристрою випромінювання електромагнітних полів тощо); 

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» 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  
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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 № 123, 

проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 29 вересня 2021 року № 1673 

«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: 
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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; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, згідно з 

яким у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в 

погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі 

неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із 

причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання 

зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає 

зменшенню; 

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: 
 

повідомляти ПП «ГСТ-ГРУП» про збільшення строку надання послуги 

зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких 

звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 

офіційного листування та 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 повідомлення 

замовника про збільшення строку приєднання та надання послуги зі 
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стандартного приєднання згідно з укладеним договором про приєднання до 

електричних мереж від 27.05.2020 № 2010-0761; 
 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 

в Україні надати ПП «ГСТ-ГРУП», гр. Федоренко В. А., гр. Гак Г. В., 

гр. Ємельянову А. В., гр. Прокопенко А. А. компенсацію у подвійному розмірі 

за недотримання гарантованих стандартів якості в частині строку видачі 

технічних умов на приєднання електроустановок до електричних мереж разом 

із проєктом договору про приєднання, про що повідомити НКРЕКП та Відділ 

НКРЕКП у Запорізькій області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


