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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з 
розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП 

«Про усунення порушень АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
 
На підставі постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2340 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», від 01 грудня 2021 року 
№ 2443 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», 
від  11 січня 2022 року № 34 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», від 01 лютого 2022 року № 197 «Про збільшення строку 
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», від 01 лютого 
2022 року № 230 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки  
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», від 01 лютого 2022 року № 231 «Про збільшення строку 
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», та посвідчень 
про проведення перевірок від 18 січня 2022 року № 40, № 41 і № 42,  НКРЕКП здійснено 
позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) (далі – АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 
від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за 
періоди діяльності з 25 вересня 2020 року по 19 січня 2022 року, з 18 травня 2021 року по  
19 січня 2022 року, з 08 липня 2020 року по 19 січня 2022 року, за результатами якої складено 
Акт позапланової виїзної перевірки від 09 лютого 2022 року № 101. 

 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від 15.02.2022 № 50015257/5 та листом 
 від 22.02.2022 № 50015257/6 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта 
позапланової виїзної перевірки від 09 лютого 2022 року № 101. 

 
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП 
від 14 березня 2018 року № 310 (далі – 

Кодекс) (у редакції, що діяла  до 
01.06.2021) 

 
 

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

01.06.2021) 
 
 
 

яким визначено, зокрема, що послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

 
 
яким визначено, зокрема, що строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. У 
разі необхідності збільшення строку надання послуги зі 

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/631/54f/62163154f1692537787968.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/631/71b/62163171b01e7989589317.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/631/54f/62163154f1692537787968.pdf
https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/631/54f/62163154f1692537787968.pdf


2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу 
(типова форма) Додатку 1 до Кодексу 

(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 
 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
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) 
 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

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; 

 
згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 

Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 

 
 
у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

 
 
у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, 

які є обов’язковими для здійснення ліцензованої 
діяльності, та виконувати умови цих договорів. 

 

10.02.2021 гр. Баран І. В. звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності житлового будинку, яка зареєстрована ОСР 
10.02.2021 за № 12382/266. У заяві зазначена замовлена потужність 20 кВт, у тому числі 12 кВт 
електроопалювальні установки. Існуюча потужність 15 кВт (о/р 35019233).  

Відповідно до заяви від 10.02.2021 № 12382/266 Товариством здійснено 18.02.2021 підготовку і 
видачу замовнику проекту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та Технічні умови 
стандартного приєднання № 35-32/2021 до електричних мереж електроустановок, що є невід'ємним 
додатком до такого договору.  

Укладено Договір № 35-32/2021  про стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу від 01.03.2021 (далі – Договір № 35- 32/2021), невід'ємним додатком до якого є Технічні 
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умови стандартного приєднання № 35-32/2021 (далі – ТУ № 35-32/2021). Дата видачі ТУ № 35-32/2021 
18.02.2021 за № 397/240. 

 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати 
за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

  Замовником 01.03.2021 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 10 716 грн 
(100%). Хоча відповідно до пункту 4.3 Договору Замовник мав оплатити тільки 20% плати, а саме 
кошти в розмірі 2143,2 грн з ПДВ. 

Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана до 
30.04.2021. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-
повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які 
направлялись Замовнику і у яких повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання.  

При наданні повідомлень листами від 04.06.2021 № 397/827, від 02.07.2021 № 397/911, від 
30.07.2021 № 397/1001, від 27.08.2021 № 397/1037, від 24.09.2021 № 397/1125, від 22.10.2021 
№ 397/1361  АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» проінформувало Заявника про збільшення строку 
надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено умовами 
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021 і що була чинною на 
час виникнення договірних відносин між сторонами).  

В зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку, але не надає документального 
підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування 
(надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ФОП «Приймак Д. П.»), що є 
порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021) у 
частині не надання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із 
зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

На дату 19.01.2022 послуга зі стандартного приєднання (збільшення потужності) 
електроустановок гр. Барана І. В. не надана. 

Комісією встановлено, що листом від 19.11.2021 № 397/1783 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
повідомило Замовника про призупинення надання доступу до системи розподілу. 

У листі АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 19.11.2021 № 397/1783, зазначено, що у 
с. Поляниця та с. Яблуниця пропускна здатність існуючих мереж 10-35 кВ, вичерпана. Заходи для 
ліквідації дефіциту потужності в даному регіоні, передбачені інвестиційними програмами 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 2020-2022 років, у відповідності до Плану розвитку системи 
розподілу компанії.  

 На сьогодні, збудовано ПС 35/10 кВ «Поляниця», яка заживлена однією ПЛ- 35  кВ від ПС 
110/35/10 кВ «Ворохта». В проєкті Плану розвитку системи розподілу на 2022 рік АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», передбачено будівництво ПС 35 кВ «Яблуниця» та переведення 
другої лінії живлення ПС 35/10 кВ «Поляниця» на 35 кВ. Для цього необхідно виконати реконструкцію 
мереж 10 кВ з перезаживленням існуючих ТП 10/0,4 кВ, що також передбачено у проєкті інвестиційної 
програми 2022 року. 

 В зв’язку з  зазначеним, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило замовника про 
призупинення надання доступу до систем розподілу у зв’язку із недостатньою пропускною 
спроможністю електричних мереж до кінця 2022 року. 

 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у поясненнях, наданих листом від 15.02.2022 № 50015257/5 

(далі – пояснення), зазначено, що причиною виникнення такої ситуації було, те що на той час був 
відсутній законодавчий алгоритм дій ОСР при відмові у забезпеченні доступу внаслідок недостатньої 
пропускної спроможності електричних мереж. АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» звернулося 
листом в НКРЕКП та після отримання відповіді, врегулювала свій порядок дій з замовниками. 
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пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 
 
 
 
 

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

01.01.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.01.2021) 
 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 
 
 

яким визначено, зокрема, що послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

 

яким визначено, зокрема, що строк надання послуги зі 
стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання.  

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; 

 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 

 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 
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підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, які 
є обов’язковими для здійснення ліцензованої 
діяльності, та виконувати умови цих договорів. 

 

17.12.2020 гр. Сенишин В. В. звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою, 
зареєстрованою ОСР 17.12.2020 за № 11677/6748, про приєднання електроустановки певної 
потужності. У заяві зазначена замовлена потужність 30 кВт.  

Між гр. Сенишиним В.В. та АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 30.12.2020 № 25- 302/2020 (далі- 
Договір № 25-302/2020). Додатком до Договору № 25-302/2020 є Технічні умови стандартного 
приєднання № 25- 302/2020 (далі – ТУ № 25-302/2020). Дата видачі ТУ № 25-302/2020 30.12.2020 
№ 11699/887. 

 У ТУ № 25-302/2020 зазначено, що точка забезпечення потужності: на виходах проводу із 
натяжного затискача на опорі 0,4 кВ № 152 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-204; точка приєднання: на вихідних 
контактах вхідного комутуючого пристрою 0,4 кВ; джерело електропостачання: ПС «Новиця 35/10 кВ». 

 У пункті 3.1.4 Договору № 25-302/2021 зазначено, що термін надання послуги зі стандартного 
приєднання становить 60 календарних днів з дня, наступного після оплати Замовником плати за 
приєднання. 

Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість 
плати за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних 
ділянок, банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання 
прописувалися виключно в договорах на стандартне приєднання. 

Замовником 30.12.2020 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 69 552 грн. 
(100%).  

 Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана до 
28.02.2021. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», для можливості реалізації умов Договору № 25-302/2021 
ОСР листом від 11.02.2021 № 50005949/55 звернувся до ФОП «Приймак Д. П.» щодо виконання 
комплексу топографо-геодезичних та землевпорядних робіт щодо виготовлення документації із 
землеустрою на оформлення права користування земельною ділянкою для будівництва 
трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ по вул. Франка, с. Новиця, Калуського р-ну. 

 Ліцензіат надав комісії з перевірки Договір на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки № ПЗ-0009-2/2021 від 15.02.2021 (договір зареєстрований у 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 25.03.2021 за № 2021/581), укладений з ФОП «Приймак Д. П.». 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копії листів-повідомлень від 
05.03.2021 № 11699/299, від 15.03.2021 №11699/339 від 25.03.2021 №11699/371, від  02.04.2021 
№ 11699/397, від 09.04.2021 №11699/446, від 19.04.2021 № 11699/486, які направлялись з метою 
інформування Замовника щодо необхідності відведення земельних ділянок для розміщення 
відповідних об’єктів  електроенергетики та повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання.  
         Зазначені повідомлення надані з порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу  IV  Кодексу 
(у редакції, що діяла до 01.01.2021), а саме ОСР необхідно було повідомляти Замовника листами про 
збільшення строку надання послуги у зв’язку із необхідністю відведення земельних ділянок 
починаючи з 18.02.2021 (прострочено на 15  календарних дні). 

В зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку на 10 календарних днів, але не надає 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування (надавався один і той же лист АТ  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до 
ФОП «Приймак Д. П.»), що є порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у 
редакції, що діяла до 01.01.2021) у частині не надання замовнику документального 
підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 
листування. 

29.04.2021 Замовник гр. Сенишин В.В. звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» з 
заявою про відтермінування виконання ТУ № 25-302/2020 до 25.06.2021. 
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29.04.2021 укладено Додатковий правочин № П-338/25-30/2021 про зміни до Договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж № 25-302/2020 від 30.12.2020, відповідно до якого 
продовжено термін дії  Договору № 25-302/2020 з 30.04.2021 до 25.06.2021 терміном на 57 днів. 

25.06.2021 між АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Сенишиним В.В. підписано Акт 
приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) № 25-302/2020. 

Гр. Сенишин В.В. написав Заяву до НКРЕКП від 14.06.2021 про те, що спірне питання з 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» врегульоване. Претензій не має. Просить залишити подану 
ним скаргу без розгляду. 

З гр. Сенишиним В. В. укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 25040407 шляхом підписання споживачем 29.06.2021 заяви-приєднання до умов договору. 
 

3 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 
 
 
 
 

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

01.01.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 

яким визначено, зокрема, що послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

 

яким визначено, зокрема, що строк надання послуги 
зі стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. 

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; 

 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 
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до Кодексу (у редакції, що діяла до 
01.01.2021) 

 
підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії 

 
 
 
 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, 
які є обов’язковими для здійснення ліцензованої 
діяльності, та виконувати умови цих договорів. 

 
 

Гр. Шаварська І.Б. 05.10.2020 звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки (житлового будинку) до електричних мереж. Заява зареєстрована  ОСР 
05.10.2020  за №  2385/4801. Замовлена до приєднання потужність 30 кВт. 

Відповідно до заяви Товариством здійснено 19.10.2020 підготовку і видачу замовнику проекту 
договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та Технічні умови стандартного приєднання 
№ 29-513/2020 до електричних мереж електроустановок (далі ТУ № 29-513/2020), що є невід'ємним 
додатком до такого договору.  

 Укладено Договір № 29-513/2020  про стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу від 10.11.2020 (далі – Договір № 29- 513/2020), невід’ємним додатком до якого є Технічні 
умови № 29-513/2020. 

У ТУ № 29-513/2020  зазначена точка забезпечення потужності: «на опорі 10 кВ ПЛ- 10 кВ «ПС-
Тисмениця-ТП-646»; точка приєднання: «на вхідних клемах ввідного автомата»; джерело 
електропостачання: «ПС «Тисмениця 35/10 кВ», ТП-проектна». 

 Проаналізувавши ТУ № 29-513/2020, комісія з проведення перевірки зазначає, що ТУ не 
відповідають вимогам пункту 4.5.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 
01.01.2021), а саме, не відповідають типовій формі, встановленій додатком 5 до Кодексу (додаток 
5 до Кодексу). 

 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість 
плати за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних 
ділянок, банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання 
прописувалися виключно в договорах на стандартне приєднання. 

Недотримання ліцензіатом, зокрема АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», обов’язку щодо 
укладання договорів, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та не виконання умов 
цих договорів є порушенням підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії. 

 Замовником 28.12.2020 було оплачено вартість послуги із стандартного приєднання до 
електричних мереж ОСР в повному обсязі, а саме у розмірі 70 200,00 грн (з ПДВ). Хоча відповідно до 
пункту 4.3 Договору № 29-513/2020  Замовник мав оплатити тільки 20% плати, а саме кошти в розмірі 
14040,00 грн з ПДВ. 

Отже послуга з приєднання мала бути надана до 01.03.2021. 
 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для можливості реалізації умов Договору та для будівництва 

та обслуговування ПЛ та ТП звернулось до підрядної організації ТОВ «ГЕОГРУП» щодо виконання 
проєктно - вишукувальних робіт та вирішення питання землевідведення для розміщення відповідних 
об'єктів електроенергетики. 

 Ліцензіат надав комісії з перевірки Договір на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки № ПЗ-0007-2-ІФ/2021 від 27.01.2021 (договір зареєстрований у 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 16.03.2020 за № 2021/493). 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-
повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» від 05.02.2021 
№ 13417/217, від 18.02.2021 № 13417/324, від 24.02.2021 № 13417/376, від 26.03.2021 № 13417/402, від 
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12.03.2012 № 13417/512, від 18.03.2021 № 13417/545, від 08.04.2021 № 13417/684, від 16.04.2021 
№ 13417/765, від 30.04.2021 № 13417/917 від 14.05.2021 № 13417/1015, які направлялись до Замовника 
з метою інформування про збільшення строку надання послуги із приєднання через необхідність 
відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики.  

У зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку проєктування, але не надає 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування (надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ТОВ 
«ГЕОГРУП» від 26.01.2021 №50005949/10) (не надано копії листів до власника земельних ділянок 
стосовно відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики), що є 
порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2021) 
у частині не надання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки 
із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію Довідки про виконання 
технічних умов, якою засвідчується виконання умов договору про приєднання  № 29-513/2020 від 
10.11.2020 та дозволяється подача напруги,  та копію Акта приймання-здачі виконаних робіт (наданих 
послуг) № 29-513/2020 від 10.06.2021, підписану ОСР та Замовником. 

 Гр. Шаварська І.Б. звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» з заявою від 25.05.2021 
(вх. від 25.05.2021 № 12390-134/5.9-1) про відшкодування коштів та сплати пені за порушення строків 
надання послуги з приєднання.  

 04.06.2021 гр. Шаварська І.Б. звернулась (вх. від 07.06.2021 №12390/849) до 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» з проханням не брати до уваги звернення про відшкодування у 
зв’язку з порушенням термінів надання послуги з приєднання і зазначила, що претензій до 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» немає. 

З гр. Шаварською І. Б. укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 29026168 шляхом підписання споживачем 13.07.2021 заяви-приєднання до умов договору.  

 

4 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 
 
 
 

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

01.01.2021) 
 
 
 
 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.01.2021) 
 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 
 
 
 

яким визначено, зокрема, що послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 
 
яким визначено, зокрема, що строк надання послуги зі 
стандартного приєднання для електроустановок 
замовника першого ступеня потужності становить 45 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 
згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 
 
 
 
у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 
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підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, які 
є обов’язковими для здійснення ліцензованої 
діяльності, та виконувати умови цих договорів. 
 

 

Гр. Клим’юк І.М. звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із Заявою про приєднання 
електроустановки певної потужності. Заява зареєстрована 20.10.2020 за № 12385/5371. У заяві 
зазначена замовлена потужність 10 кВт, у тому числі 5 кВт електроопалювальні установки.  

Відповідно до Заяви від 20.10.2020 за № 12385/5371 Товариством здійснено 02.11.2020 за 
№ 13417/1252 підготовку і видачу замовнику проекту договору про стандартне приєднання, 
підписаного ОСР, та Технічні умови стандартного приєднання № 24-598/2020 до електричних мереж 
електроустановок, що є невід'ємним додатком до такого договору.  

З метою приєднання електроустановок об’єкта Замовника між гр. Клим’юк І.М. та 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було укладено Договір № 24-598/2020 про стандартне приєднання 
до електричних мереж системи розподілу від 25.11.2020 (далі – Договір № 24-598/2020), невід'ємним 
додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання № 24-598/2020 (далі – ТУ 
№ 24-598/2020).  

У ТУ № 24-598/2020 зазначено: точка забезпечення потужності: на виходах проводу із натяжного 
затискача на опорі 0,4 кВ № 962 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-331; точка приєднання: на вхідних клемах приладу 
обліку; джерело електропостачання: ПС «Арматурний завод 110/10/6 кВ», ТП-331 (1х400 кВА). 

У пункті 3.1.4 Договору № 24-598/2020 зазначено, що термін надання послуги зі стандартного 
приєднання становить 45 календарних днів з дня, наступного після оплати Замовником плати за 
приєднання. 

 За поясненням Ліцензіата рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати за 
приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

 Замовником 27.11.2020 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 23400,00 грн. 
(100%). 

Отже, послуга з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж мала бути 
надана до 13.01.2021. 

09.02.2021 між АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та гр.  Клим`юк І. М. підписано Акт 
приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) № 24-598/2020. 

Комісія з перевірки зазначає, що послуга з приєднання надана з порушенням термінів. Фактичний 
термін виконання робіт з приєднання замовника становить 73 календарних дні, перевищення терміну 
надання послуги склало 28 днів.  

Відповідно до пункту 5.3 Договору № 24-598/2020, за порушення строків виконання зобов’язання 
за цим Договором сплачується пеня у розмірі 0,1% вартості приєднання за кожний день прострочення 
та зменшується плата за приєднання на 20 %.  

Гр. Клим`юк І. М. звернулася до оператора системи розподілу із заявою від 25.01.2021 (вх. 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 26.01.2021 № 12390-11/5.9-1) щодо відшкодування коштів у 
зв’язку із порушенням терміну надання послуги з приєднання.  

За результатами розгляду даного звернення, ОСР листом від 17.02.2021 № 12390/41 надано 
відповідь Замовнику, у якій зазначено про необхідність надання банківських реквізитів рахунку, на 
який буде відшкодовано частина коштів у зв’язку із порушенням терміну надання послуги відповідно 
до Договору № 24-598/2020.  

Гр. Клим`юк І. М. повторно звернулася до оператора системи розподілу із заявою від 09.07.2021 
(вх. АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 12.07.2021 № 12390-188/5.9-1) щодо відшкодування 
коштів у зв’язку із порушенням терміну надання послуги з приєднання.  

06.08.2021 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» перераховано кошти у сумі 5335,20 грн на 
рахунок гр. Клим`юк І. М., що підтверджено Платіжним дорученням № 43232.  

Отже компенсація Замовнику надана з недотриманням термінів, що є порушенням пункту 4.2.5 
Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2021), яким визначено, що у разі отримання від замовника 
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заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику 
відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих документів). 

З гр. Клим’юк І. М. укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 24109614 шляхом підписання споживачем 10.02.2021 заяви-приєднання до умов договору.  

 

5 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.06.2021) 

 

 

абзацу дев’ятого пункту 4.2.3 глави 
4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 

2021 року) 

 

 

 

 

 

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

01.06.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, зокрема, що послуга зі 
стандартного приєднання надається на підставі 
договору про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, що укладається за типовою 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким встановлено, зокрема, що надання послуги зі 
стандартного приєднання передбачає подання 
замовником розробленої ним проєктної документації на 
погодження ОСР щодо її відповідності вимогам 
технічних умов у частині вибору параметрів 
електричного обладнання на станційному об'єкті 
(трансформаторна підстанція) замовника та узгодження 
технічних параметрів електричних мереж замовника із 
технічними параметрами електричних мереж ОСР на 
напрузі приєднання 6 кВ та вище; 

яким визначено, зокрема, що строк надання 
послуги зі стандартного приєднання для 
електроустановок замовника першого ступеня 
потужності становить 45 календарних днів, починаючи 
з наступного робочого дня від дати оплати замовником 
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 
приєднання. 

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; 
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пункту 4.5.2 глави 4.5 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) 

 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) 

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

01.06.2021) 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

згідно якого технічні умови викладаються у 
вигляді єдиного документа за типовою формою, 
встановленою Кодексом (додаток 5  до Кодексу - для 
стандартного приєднання); 

 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 

 

згідно якого якщо замовник 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; 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати 
договори, які є обов’язковими для здійснення 
ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 
договорів. 

 

30.12.2020 гр. Сметана О.І. звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із Заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності (земельна ділянка). Заява зареєстрована 31.12.2020 
за № 382/2868. У заяві зазначена замовлена потужність 15 кВт.  

Відповідно до заяви від 31.12.2020 № 382/2868 Товариством здійснено 15.01.2021 підготовку і 
видачу замовнику проекту договору про стандартне приєднання, підписаного ОСР, та Технічні умови 
стандартного приєднання № 35-600/2020 до електричних мереж електроустановок, що є невід'ємним 
додатком до такого договору. Замовника повідомили 15.01.2021 по телефону, який вказано у Заяві 
гр. Сметани О.І.  про готовність технічних умов та проекту договору. Замовник отримав проект 
технічних умов та проект договору 18.01.2021, про що свідчить підпис Замовника на технічних умовах. 

17.05.2021 між Замовником та АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 
стандартне приєднання до електричних мереж № 35-600/2020 (далі – Договір № 35- 600/2020), 
невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови стандартного приєднання № 35-600/2020 
від 15.01.2021  до електричних мереж електроустановок (далі – ТУ № 35- 600/2020). 

В ТУ  № 35-600/2020 зазначено, що необхідне землевідведення під ЛЕП-35 кВ та ПС - 35/10 кВ. 
Проаналізувавши ТУ № 35-600/2020 комісія з проведення перевірки зазначає, що зазначені ТУ не 

відповідають типовій формі (додаток 5 до Кодексу). 
Так, у пункті 3 ТУ зазначена вимога Замовнику погодити проєкт внутрішніх електричних мереж 

Замовника зі структурним підрозділом ОСР, що не передбачено вимогами абзацу 9 пункту 4.2.3 глави 
4.2 розділу IV Кодексу.  

У пункті 4 ТУ № 35-600/2020  вказано на необхідність, у випадку наявності існуючих об’єктів 
електричних мереж у зоні будівництва, перенести їх відповідно до отриманого у структурному 
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підрозділі ОСР технічного завдання, при цьому не визначено на етапі видачі ТУ фактичну наявність в 
охоронних зонах електричних мереж об’єктів замовника, що не відповідає вимогам пункту 4.1.8 глави 
4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до  01.06.2021), яким передбачено, що ОСР, у випадку 
розташування електроустановок замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру 
замовника збудувати об'єкт в охоронних зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах 
вимоги щодо здійснення технічних заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи 
електричних мереж з метою дотримання правил охорони електричних мереж. 

НКРЕКП листом від  20.09.2021 № 9153/17.1.4/9-21 повідомило Ліцензіата, що ТУ замовника 
не відповідають типовій формі, визначеній Кодексом, та зазначило, що 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» має видати нові ТУ, які відповідають типовій формі. 

 На виконання рекомендацій НКРЕКП від 20.09.2021 № 9153/17.1.4/9-21 
АТ  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» видало (дата видачі 12.11.2021 № 397/1780) Замовнику нові 
Технічні умови стандартного приєднання № 35-600/2020 до електричних мереж електроустановок, які 
є додатком до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж № 35-600/2020,  які також 
не відповідають  типовій формі. 
       У пункті 3.1.4 Договору № 35-600/2020 зазначено, що термін надання послуги зі стандартного 
приєднання становить 45 календарних днів з дня, наступного після оплати Замовником плати за 
приєднання. 

 17.05.2021 Замовником була оплачена послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 
на суму 34776,00 грн в повному обсязі. Отже, послуга з приєднання мала бути надана до 01.07.2021. 

 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати 
за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» звернулось до ПП «КАРПАТИ-ІНФО» листом «Щодо 
розробки документації із землеустрою» від 12.11.2020 № 50005949/167, у якому просить виконати 
роботи по розробленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), на які буде поширюватись право сервітуту в інтересах 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування ЛЕП-35 кВ в с. Поляниця та 
в с. Яблуниця Яремчанської міської ради на земельних ділянках, що знаходяться в користуванні 
ДП «Ворохтянське лісове господарство». 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-повідомлень 
«Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» які направлялись Замовнику: від 
22.06.2021 № 397/927, від 22.07.2021 № 397/1131, від 20.08.2021 № 397/1315, від 17.09.2021 № 397/1521, 
від 15.10.2021 № 397/1710 інформувало кожні 30 днів Заявника про збільшення строку надання послуги зі 
стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено умовами пункту 4.2.4 глави 4.2 
розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021 і що була чинною на час виникнення 
договірних відносин між сторонами), в частині повідомлення ОСР не пізніше ніж за 10 календарних 
днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із 
замовником) замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів. 
Також не надавав документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням 
найменування організацій, до яких звертався ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням 
копій офіційного листування (надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 
12.11.2020 № 50005949/167, адресований ПП «КАРПАТИ-ІНФО»), що є порушенням пункту 4.2.4. глави 
4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021) у частині не надання замовнику 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування. 

Листом від 12.11.2021 № 397/1785 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило Замовника про 
призупинення надання доступу до систем розподілу до кінця 2022 року у зв’язку із недостатньою 
пропускною спроможністю електричних мереж. 

На час перевірки послуга зі стандартного приєднання гр. Сметані О.І. не надана.  
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від 12.11.2021 № 397/1785, адресованим 

гр. Сметані О.І., зазначено, що у с. Поляниця та с. Яблуниця пропускна здатність існуючих мереж 
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10-35 кВ, вичерпана. Заходи для ліквідації дефіциту потужності в даному регіоні, передбачені 
інвестиційними програмами АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 2020-2022 років, у відповідності до 
Плану розвитку системи розподілу компанії.  

На сьогодні, збудовано ПС 35/10 кВ «Поляниця», яка заживлена однією ПЛ- 35  кВ від 
ПС 110/35/10 кВ «Ворохта». В проєкті Плану розвитку системи розподілу на 2022 рік 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», передбачено будівництво ПС 35 кВ «Яблуниця» та переведення 
другої лінії живлення ПС 35/10 кВ «Поляниця» на 35 кВ. Для цього необхідно виконати реконструкцію 
мереж 10 кВ з перезаживленням існуючих ТП 10/0,4 кВ, що також передбачено у проєкті інвестиційної 
програми 2022 року. 

  В зв’язку з  зазначеним, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило замовника про 
призупинення надання доступу до систем розподілу у зв’язку із недостатньою пропускною 
спроможністю електричних мереж до кінця 2022 року. 

 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у поясненнях, наданих листом від 15.02.2022 № 50015257/5 
(далі – пояснення), зазначено, що причиною виникнення такої ситуації було, те що на той час був 
відсутній законодавчий алгоритм дій ОСР при відмові у забезпеченні доступу внаслідок недостатньої 
пропускної спроможності електричних мереж. АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» звернулося 
листом в НКРЕКП та після отримання відповіді, врегулювала свій порядок дій з замовниками. 
 

6 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.06.2021) 

 

 

абзацу дев’ятого пункту 4.2.3 глави 
4.2 (у редакції, що діяла до 01 червня 

2021 року) 

 

 

 

 

 

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

01.06.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, зокрема, що послуга зі 
стандартного приєднання надається на підставі 
договору про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, що укладається за типовою 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким встановлено, зокрема, що надання послуги зі 
стандартного приєднання передбачає подання 
замовником розробленої ним проєктної документації на 
погодження ОСР щодо її відповідності вимогам 
технічних умов у частині вибору параметрів 
електричного обладнання на станційному об'єкті 
(трансформаторна підстанція) замовника та узгодження 
технічних параметрів електричних мереж замовника із 
технічними параметрами електричних мереж ОСР на 
напрузі приєднання 6 кВ та вище; 

яким визначено, зокрема, що строк надання 
послуги зі стандартного приєднання для 
електроустановок замовника першого ступеня 
потужності становить 45 календарних днів, починаючи 
з наступного робочого дня від дати оплати замовником 
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 
приєднання.  

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 
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пункту 4.5.2 глави 4.5 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) 

 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) 

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

01.06.2021) 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

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 технічні умови викладаються у 
вигляді єдиного документа за типовою формою, 
встановленою Кодексом (додаток 5  до Кодексу - для 
стандартного приєднання); 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний 
надати Замовнику рахунок на сплату плати за 
приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати 
укладення цього Договору у встановленому 
законодавством порядку; 

 

згідно якого якщо замовник 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; 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати 
договори, які є обов’язковими для здійснення 
ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 
договорів. 

 

 

30.12.2020 гр. Сметана Л.В. звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із Заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності (земельна ділянка). Заява зареєстрована 31.12.2020 за 
№ 382/2865. У заяві зазначена замовлена потужність 15 кВт.  

15.01.2021 за №397/61 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» підготовлено проект Договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та Технічні умови стандартного 
приєднання № 35-601/2020 до електричних мереж електроустановок. Замовника повідомили 
15.01.2021 по телефону, який вказано у Заяві гр. Сметани Л.В.  про готовність технічних умов та 
проекту договору. Замовник отримав проект технічних умов та проект договору 18.01.2021, про що 
свідчить підпис Замовника на технічних умовах. 
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17.05.2021 між Замовником та АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про 
стандартне приєднання до електричних мереж № 35-601/2020 (далі – Договір № 35- 601/2020), 
невід’ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання № 35-601/2020 від 
15.01.2021  до електричних мереж електроустановок (далі- ТУ №35-601/2020). В ТУ  № 35- 601/2020 
зазначено, що необхідне землевідведення під ЛЕП-35 кВ та ПС-35/10 кВ. 

 Проаналізувавши ТУ № 35-601/2020, комісія з проведення перевірки зазначає, що зазначені ТУ 
не відповідають типовій формі (додаток 5 до Кодексу).  

 Так, у пункті 3 ТУ зазначена вимога Замовнику погодити проєкт внутрішніх електричних мереж 
Замовника зі структурним підрозділом ОСР, що не передбачено вимогами абзацу 9 пункту 4.2.3 глави 
4.2 розділу IV Кодексу.  

У пункті 4 ТУ № 35-601/2020  вказано на необхідність, у випадку наявності існуючих об’єктів 
електричних мереж у зоні будівництва, перенести їх відповідно до отриманого у структурному 
підрозділі ОСР технічного завдання, при цьому не визначено на етапі видачі ТУ фактичну наявність в 
охоронних зонах електричних мереж об’єктів замовника, що не відповідає вимогам пункту 4.1.8 глави 
4.1 розділу IV Кодексу, яким передбачено, що ОСР, у випадку розташування електроустановок 
замовника в охоронних зонах електричних мереж (або наміру замовника збудувати об'єкт в охоронних 
зонах електричних мереж), має зазначити в технічних умовах вимоги щодо здійснення технічних 
заходів стосовно безпеки електропостачання та надійності роботи електричних мереж з метою 
дотримання правил охорони електричних мереж. 

  НКРЕКП листом від 20.09.2021 № 9152/17.1.4/9-21 повідомило Ліцензіата, що ТУ замовника 
не відповідають типовій формі, визначеній Кодексом, та зазначило, що 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» має видати нові ТУ, які відповідають типовій формі. 

 На виконання рекомендацій НКРЕКП від 20.09.2021 № 9153/17.1.4/9-21 
АТ  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» видало (дата видачі 12.11.2021 № 397/1781) Замовнику нові 
Технічні умови стандартного приєднання № 35-601/2020 до електричних мереж електроустановок, які 
є додатком до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж № 35-601/2020, які також 
не відповідають  типовій формі, визначеній Кодексом. 

У пункті 3.1.4 Договору № 35-601/2020 зазначено, що термін надання послуги зі стандартного 
приєднання становить 45 календарних днів з дня, наступного після оплати Замовником плати за 
приєднання. 

 17.05.2021 Замовником була оплачена послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 
на суму 34776,00 грн в повному обсязі. 

 Отже послуга з приєднання мала бути надана до 01.07.2021. 
 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати 

за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» звернулось до ПП «КАРПАТИ-ІНФО» листом «Щодо 
розробки документації із землеустрою» від 12.11.2020 № 50005949/167, у якому просить виконати 
роботи по розробленню технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 
земельних ділянок в натурі (на місцевості), на які буде поширюватись право сервітуту в інтересах 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для будівництва та обслуговування ЛЕП-35 кВ в с.Поляниця та 
в с.   Яблуниця Яремчанської міської ради на земельних ділянках, що знаходяться в користуванні 
ДП «Ворохтянське лісове господарство». 

 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-
повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які 
направлялись Замовнику: від 22.06.2021 № 397/928, від 22.07.2021 № 397/1130, від 20.08.2021 
№ 397/1314, від 17.09.2021 № 397/1520, від 15.10.2021 № 397/1709, інформувало кожні 30 днів 
Заявника про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, 
що не передбачено умовами пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 
01.06.2021 і що була чинною на час виникнення договірних відносин між сторонами), в частині 
повідомлення ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги 
з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) замовника про збільшення 
строку проєктування не більше ніж на 10 календарних днів. Також не надавав документального 
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підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звертався ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування 
(надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» від 12.11.2020 № 50005949/167, 
адресований ПП «КАРПАТИ-ІНФО»), що є порушенням пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу 
(у редакції, що діяла до 01.06.2021) у частині не надання замовнику документального 
підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 
листування. 

Листом від 12.11.2021 № 397/1784 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило Замовника 
про призупинення надання доступу до систем розподілу до кінця 2022 року у зв’язку із недостатньою 
пропускною спроможністю електричних мереж. 

На час перевірки послуга зі стандартного приєднання гр. Сметані Л.В. не надана.  
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» листом від 12.11.2021 № 397/1784, адресованому 

гр. Сметані Л.В., зазначено, що у с. Поляниця та с. Яблуниця пропускна здатність існуючих мереж 10-
35 кВ, вичерпана. Заходи для ліквідації дефіциту потужності в даному регіоні, передбачені 
інвестиційними програмами АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 2020-2022 років, у відповідності до 
Плану розвитку системи розподілу компанії.  

На сьогодні, збудовано ПС 35/10 кВ «Поляниця», яка заживлена однією ПЛ- 35  кВ від 
ПС 110/35/10 кВ «Ворохта». В проєкті Плану розвитку системи розподілу на 2022 рік 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», передбачено будівництво ПС 35 кВ «Яблуниця» та переведення 
другої лінії живлення ПС 35/10 кВ «Поляниця» на 35 кВ. Для цього необхідно виконати реконструкцію 
мереж 10 кВ з перезаживленням існуючих ТП 10/0,4 кВ, що також передбачено у проєкті інвестиційної 
програми 2022 року. 

 В зв’язку з  зазначеним, АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило замовника про 
призупинення надання доступу до систем розподілу у зв’язку із недостатньою пропускною 
спроможністю електричних мереж до кінця 2022 року. 

 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у поясненнях, наданих листом від 15.02.2022 № 50015257/5 

(далі – пояснення), зазначено, що причиною виникнення такої ситуації було, те що на той час був 
відсутній законодавчий алгоритм дій ОСР при відмові у забезпеченні доступу внаслідок недостатньої 
пропускної спроможності електричних мереж. АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» звернулося 
листом в НКРЕКП та після отримання відповіді, врегулювала свій порядок дій з замовниками. 
 

7 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 

 

 

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

01.01.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, зокрема, що послуга зі 
стандартного приєднання надається на підставі 
договору про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, що укладається за типовою 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким визначено, зокрема, що строк надання 
послуги зі стандартного приєднання для 
електроустановок замовника другого ступеня 
потужності становить 60 календарних днів, починаючи 
з наступного робочого дня від дати оплати замовником 
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 
приєднання.  

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 
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підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.01.2021) 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

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; 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний 
надати Замовнику рахунок на сплату плати за 
приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати 
укладення цього Договору у встановленому 
законодавством порядку; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати 
договори, які є обов’язковими для здійснення 
ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 
договорів. 

 

Гр. Андрійчук П. В. 25.09.2020 звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності.  

Заява Замовника зареєстрована АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 25.09.2020 за № 12384/2740. 
З метою приєднання електроустановок об’єкта «житловий будинок» Замовника між 

Андрійчуком П. В. та АТ  ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір № 28-165/2020 про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 07.10.2020 (далі – Договір 
№ 28-165/2020), невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання 
№ 28-165/2020 (далі – ТУ № 28-165/2020). Дата видачі ТУ № 28-165/2020 07.10.2020 за № 13153/253. 

 Замовником 08.10.2020 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 69 552,0 
грн (100%).  

 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати 
за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

 Ліцензіат надав витяг проплат за 08.10.2021 «інші готівкові платежі», де зазначено суму 
69 552,0 грн та призначення платежу: стандартне приєднання до електромереж. Договір 28-165/2020 
Андрійчук П.В.; Яблунів. 
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Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана до 
07.12.2020. 

ОСР звернувся з листом від 15.10.2020 № 50005949/157 до ФОП Приймак Д. П. щодо виконання 
робіт з розробки документації із землеустрою на право користування земельними ділянками під 
будівництво трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с. Яблунів, вул. Лісова, Косівський р-н.  

 Ліцензіат надав комісії з перевірки Договір на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки № ПЗ-0083-2/2020 від 16.10.2020 (договір зареєстрований у 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 24.11.2020 за № 2020/1824), укладений з ФОП «Приймак Д. П.». 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копії листів-повідомлень «Про 
продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які направлялись з метою 
інформування Замовника щодо необхідності відведення земельних ділянок для розміщення 
відповідних об’єктів  електроенергетики та повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання на 10 календарних днів. 

При наданні повідомлень листами від 30.07.2021 № 13153/451, від 27.08.2021 №  3153/507, від 
24.09.2021 № 13153/526, від 22.10.2021 № 13153/591 та від 23.11.2021 № 13153/666 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» проінформувало Заявника про збільшення строку надання 
послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено умовами пункту 
4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2021) і що була чинною на час 
виникнення договірних відносин між сторонами).  

В листах ОСР повідомляє про збільшення строку, але не надає документального підтвердження 
причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо 
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

ОСР надав Довідку про виконання технічних умов, у якій зазначено  про виконання умов 
договору № 28/165/2020 та дозволено подачу напруги на електроустановку. Довідка підписана ОСР 
03.12.2021. 

03.12.2021 між АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Андрійчуком П. В. підписано Акт 
приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) № 28/165/2020. 

Ліцензіат надав Повідомлення про надання послуги з приєднання ПВ 000000071020 1 08 2 1 
031221 від 03.12.2021 гр. Андрійчуку  П. В., за місцем розташування об’єкта Замовника. 

 03.11.2021 Андрійчук П. В. звернувся до НКРЕКП з заявою, у якій зазначив, що він немає жодних 
претензій до  АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та повідомив, що скарг до НКРЕКП не надсилав, а 
також не делегував будь - кому такі повноваження. 

З Андрійчуком П. В. укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 28036484 шляхом підписання споживачем 04.01.2022 заяви- приєднання до умов договору.  

 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у поясненнях зазначає, що з замовником гр. Андрійчуком П.В. 

було укладено додатковий правочин про продовження строку надання послуг приєднання, тому, 
послуга з приєднання надана вчасно. Також, Товариство у своїх поясненнях повідомило, що замовники 
написали офіційні листи про відсутність претензій до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО». 
 

8 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 

 

 

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

01.01.2021) 

 

 

 

яким визначено, зокрема, що послуга зі 
стандартного приєднання надається на підставі 
договору про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, що укладається за типовою 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким визначено, зокрема, що строк надання 
послуги зі стандартного приєднання для 
електроустановок замовника другого ступеня 
потужності становить 60 календарних днів, починаючи 
з наступного робочого дня від дати оплати замовником 
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 
приєднання. 
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підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.01.2021) 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

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; 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний 
надати Замовнику рахунок на сплату плати за 
приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати 
укладення цього Договору у встановленому 
законодавством порядку; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати 
договори, які є обов’язковими для здійснення 
ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 
договорів. 

Гр. Істратій  Ю. М.  05.05.2021 звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності, при цьому надала документи, визначені пунктом 
4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу. Замовлена до приєднання потужність 15 кВт. 

З метою приєднання об’єкта Замовника «житловий будинок між гр. Істратій Ю. М. та АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було укладено Договір № 35-165/2021 про стандартне приєднання до 
електричних мереж системи розподілу від 07.06.2021 (далі – Договір № 35-165/2021), невід'ємним 
додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання № 35-165/2021 (далі – ТУ № 35-
165/2021). Дата видачі ТУ № 35-165/2021 18.05.2021 за № 397/742. 

 Замовником 07.06.2021 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 32 148,0 
грн (100%).  
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 Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  Вартість плати 
за приєднання, процентний розподіл оплати у випадку необхідності відведення земельних ділянок, 
банківські реквізити компанії та інші необідні умови для сплати плати за приєднання прописувалися 
виключно в договорах на стандартне приєднання. 

  Відповідно до положень пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу. 

  Положеннями підпункту 4.2 пункту 4 Типової форми договору про стандартне приєднання до 
електричних мереж системи розподілу встановлено, що Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку. 

  Ненадання Замовнику рахунку на сплату плати за приєднання є порушенням 
пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла  до 01.06.2021) в частині недотримання 
Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та 
підпункту 4.2 пункту 4 Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних мереж 
системи розподілу в частині обов’язку надання Замовнику рахунку на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення Договору у встановленому законодавством порядку. 

 Ліцензіат надав витяг проплат за 07.06.2021 «інші готівкові платежі», де по гр. Істратій Ю. М. 
зазначено суму оплати 32 148,0 грн та призначення платежу: «оплата згідно договору стандартного 
приєднання 35-165/2021 Істратій Ю.М.; с. Поляниця. І/К 3226812866». 

Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана 
до 22.07.2021. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» для можливості реалізації умов Договору та для будівництва 
ЛЕП-35 кВ в с. Поляниця та в с. Яблуниця Яремчанської міської ради, звернувся до підрядної 
організації ПП «КАРПАТИ-ІНФО» щодо виконання проєктно - вишукувальних робіт та вирішення 
питання землевідведення для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало копії листів-повідомлень «Про продовження строку 
надання послуги із стандартного приєднання»  від 01.07.2021 № 397/998, від 30.07.2021 № 397/1186, 
від 31.08.2021, від 30.09.2021 № 397/1495, від 29.10.2021 № 397/1622, які направлялись Замовнику з 
метою інформування про збільшення строку надання послуги із приєднання на 30 календарних днів 
через необхідність відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики.  

У зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку проєктування, але не надає 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування (надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ПП 
«КАРПАТИ-ІНФО» (не надано копії листів до власника земельних ділянок стосовно відведення 
земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики), що є порушенням вимог пункту 
4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 01 червня 2021 року) у частині не 
надання замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із 
зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

26.11.2021 гр. Істратій Ю.М. завернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» з заявою (вх. 
від 26.11.2021 № 382/3971) про відтермінування послуги з приєднання до 17.12.2021. 

26.11.2021 між АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та гр. Істратій Ю. М. укладено Додатковий 
правочин № П-35-5/2021 про зміни до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж 
№ 35-165/2021 від 18.05.2021, відповідно до якого термін надання послуги зі стандартного приєднання 
становить 194 календарні дні з дня оплати Замовником. 

Під час проведення перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки 
копію Акта приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) № 35-165/2021 від 14.12.2021, 
підписаного Замовником Істратій Ю. М. У якому зазначено, що сторони претензій одна до одної не 
мають. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію Повідомлення про надання 
послуги з приєднання ПВ 000000180521 1 08 4 1 141221. Дата складання 14.12.2021. У Повідомленні 
зазначені технічні заходи, які були виконані ОСР в частині зовнішнього електрозабезпечення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18/ed20200307
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З гр. Істратій Ю. М. укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 35019661 шляхом підписання споживачем 16.12.2021 заяви- приєднання до умов договору.  

Листом від 30.12.2021 № 50015261/240 АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» повідомило, що 
14.12.2021 послуга приєднання надана в повному обсязі. Ліцензіатом надано оригінал заяви 
гр. Істратій Ю. М. від 26.11.2021 про те, що Вона не має претензій до 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» щодо надання послуг приєднання, а всі спірні питання вирішено 
позитивно.  

 

9 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.06.2021) 

 

 

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

01.06.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) 

яким визначено, зокрема, що послуга зі стандартного 
приєднання надається на підставі договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи 
розподілу, що укладається за типовою формою, 
наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким визначено, зокрема, що строк надання послуги зі 
стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання.  

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; 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 



22 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, які є 
обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, 
та виконувати умови цих договорів. 

 

Гр. Рибак О. І. 17.06.2020 звернулась до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності, при цьому надала документи, визначені пунктом 
4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу.  

Заява Замовника зареєстрована АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» вх. № 12385/1034 від 
18.06.2020. 

З метою приєднання електроустановок об’єкта «житловий будинок Замовника між гр. Рибак О. І. 
та АТ  ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було укладено Договір № 29-282/2020 про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу від 10.07.2020 (далі – Договір № 29- 282/2020), 
невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання № 29-282/2020 (далі – ТУ 
№ 29-282/2020). Дата видачі ТУ № 29-282/2020 02.07.2020 № 13417/503. 

Замовником 13.07.2020 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 69 552,0 грн 
(100%).  

Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  
Ліцензіат надав витяг з проплат за 13.07.2020, де зазначено призначення платежу: оплата згідно 

договору стандартного приєднання 29-282/2020 Рибак О. І., в  сумі 57960,00 грн, ПДВ 20% 
11592,00 грн. 
        Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана (60 днів) 
до 11.09.2020. 

  ОСР звернувся з листом від 27.07.2020 № 50005949/88 до ФОП Приймак Д. П. щодо виконання 
робіт з розробки документації із землеустрою на право користування земельними ділянками під 
будівництво ЛЕП-10 кВ та трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ в с. Студинець, вул. С. Стрільців, 4, 
Тисменицький р-н. 

Ліцензіат надав комісії з перевірки Договір на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки № ПЗ-0034-2/2020 від 10.08.2020 (договір зареєстрований у 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 20.11.2020 за № 2020/1792), укладений з ФОП «Приймак Д. П.». 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копії листів-повідомлень «Про 
продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які направлялись з метою 
інформування Замовника щодо необхідності відведення земельних ділянок для розміщення 
відповідних об’єктів  електроенергетики та повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання на 10 календарних днів. 

При наданні повідомлень листами 23.07.2021 № 13417/1616 та від 28.08.2021 № 13417/1852 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» проінформувало Замовника про збільшення строку надання 
послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено умовами пункту 
4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021 і що була чинною на час 
виникнення договірних відносин між сторонами).  

В зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку, але не надає документального 
підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у поясненнях надісланих листом від 22.02.2022 № 50015257/6 

повідомило, що гр. Рибаку О. І. надано послугу зі стандартного приєднання до електричних мереж 
01.02.2022. Додатком до зазначеного листа АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало належним 
чином завірені копії підтвердних документів, а саме копії повідомлення про надання послуги з 
приєднання ПВ 000000020720 1 08 7 1 010222 від 02.2022, акта приймання-здачі виконаних робіт 
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(наданих послуг) від 01.02.2022 № 29-282/2020, Додатковий правочин № П-29-4/2022 про зміни до 
Договору про стандартне приєднання до електричних мереж від 08.07.2020 № 29-282/2020, договору 
про надання послуг з розподілу електричної енергії від 03.02.2022 № 29010895. 

 

10 

пункту 4.1.2  глави 4.1 розділу IV 
Кодексу (у редакції, що діяла  до 

01.01.2021) 

 

 

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

01.01.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про 
стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 
розподілу (типова форма) Додатку 1 
до Кодексу (у редакції, що діяла до 

01.01.2021) 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

яким визначено, зокрема, що послуга зі 
стандартного приєднання надається на підставі 
договору про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу, що укладається за типовою 
формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу; 

яким визначено, зокрема, що строк надання послуги 
зі стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. 

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; 

згідно якого Виконавець послуг зобов’язаний надати 
Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не 
пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього 
Договору у встановленому законодавством порядку; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
Кодексу; 
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підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

у частині  обов’язку ліцензіата  укладати договори, які є 
обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, 
та виконувати умови цих договорів. 

 
 

20.11.2020 гр. Тиханський В. П. звернувся до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» із Заявою про 
приєднання електроустановки певної потужності СТО. Заява зареєстрована ОСР 23.11.2020 за 
№ 12385/6837. У заяві зазначена замовлена потужність 30 кВт.  

З метою приєднання електроустановок об’єкта Замовника між гр. Тиханським В. П. та 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» було укладено Договір № 29-640/2020 про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу від 11.12.2020 (далі – Договір № 29- 640/2020), 
невід'ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання № 29-640/2020 (далі – ТУ 
№ 29-640/2020). Дата видачі ТУ № 29-640/2020 04.12.2020 за № 13417/1537. 

Комісією з перевірки встановлено, що рахунок на оплату Замовнику не надавався.  
 Замовником 22.02.2021 здійснено оплату вартості стандартного приєднання у розмірі 

70200,00 грн (100%) .  
Отже, послуга з приєднання електроустановок до електричних мереж мала бути надана 

до 23.04.2021. 
 Ліцензіат надав комісії з перевірки Договір на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки № 0089/2021 від 13.04.2021 (договір зареєстрований у 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 27.05.20210 за № 2021/994), укладений з ФОП Приймак Д. П. 

АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з проведення перевірки копії листів-
повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання», які 
направлялись Замовнику і у яких повідомлялось про збільшення строку надання послуги із 
приєднання. 

 У зазначених листах ОСР повідомляє про збільшення строку проєктування, але не надає 
документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування (надавався один і той же лист АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» до ФОП 
Приймак Д.П. від 25.03.2021 № 50005949/122) (не надано копії листів до власника земельних ділянок 
стосовно відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики), що є 
порушенням вимог пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.01.2021 
року) у частині не надання замовнику документального підтвердження причин виникнення 
затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання 
вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

 Листом від 23.07.2021 № 13417/1629, термін надання послуги було перенесено на 21.08.2021. 
Для дотримання пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, ОСР повинен був повідомити Замовника 
не пізніше 11.08.2021. 

 Наступне повідомлення було надіслане листом від 25.08.2021 № 13417/1885 (через два дні після 
кінцевого терміну, який був визначений шляхом його перенесення листом від 23.07.2021 
№ 13417/1629). 

 Отже, термін надання послуги з приєднання встановлений до 21.08.2021. 
10.11.2021 гр. Тиханський В. П. написав звернення до АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», у 

якому просить відтермінувати послугу до 31.01.2022. 
АТ  «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію Додаткового правочину 

№ П-29-206/2021 про зміни до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж 
№ 29-640/2020 від 11.12.2020, підписаного сторонами 10.11.2021, яким пункт 3.14 викладається у новій 
редакції, а саме: «термін надання послуги із стандартного приєднання становить 343 календарні дні з 
дня оплати Замовником та введення Замовником об’єкту в експлуатацію» 

Під час проведення перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки 
копію Акта приймання-здачі виконаних робіт (наданих послуг) № 29-640/2020 (000561000000 1 08 7 1 
000000 2) від 10.01.2022, підписану ОСР та Замовником. 

Ліцензіат надав копію Повідомлення про надання послуги з приєднання ПВ 00000041220 1 08 7 
1 100122 від 10.01.2022 гр. Тиханському В. П.  
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Щодо порушення вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 
01.06.2021) в частині інформування замовників про збільшення строку надання послуг стандартного 
приєднання кожних 10 днів, а не 30 (у редакції, що діяла з 01.06.2021) 
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях зазначає, що правовідносини, що не 
врегульовані договором між сторонами, повинні врегульовуватися чинним законодавством, зокрема, 
Кодексом систем розподілу. Оскільки, норми абзацу 2 пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у 
редакції постанови НКРЕКП від 03.12.2019 № 2595) втратили чинність 01.06.2021, у ОСР були 
відсутні правові підстави застосовувати норми нечинного законодавства до правовідносин між ОСР 
і замовником. 

 

Департамент ліцензійного контролю зауважує, що при направленні повідомлення Замовнику 
про збільшення строку проєктування Ліцензіату необхідно керуватися редакцією Кодексу, що діяла на 
момент виникнення договірних відносин з Заявником, тобто редакцією Кодексу, що діяла до 
01.06.2021, та, відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 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) повідомляти 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). 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
порушило вимоги підпункту першого частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 
електричної енергії», яким встановлено, що оператор системи розподілу зобов’язаний 
дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 
електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії стосовно всіх споживачів, зазначених у цьому обґрунтуванні. 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 
1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»  
(код ЄДРПОУ 00131564) 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) усунути порушення нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов 
з розподілу електричної енергії, для чого привести свої дії по відношенню до гр. Барана І. В.,  
гр. Сметани О. І., гр. Сметани Л. В. у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, шляхом надання послуг з приєднання до 
електричних мереж, про що протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 
стану в Україні повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській 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 АТ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-
правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної 
енергії, порушення Ліцензійних 
умов з розподілу електричної енергії 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 червня 2022 року  
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 
виїзної перевірки від 09 лютого 2022 року № 101, проведеної відповідно до 
постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2340, від 01 грудня 2021 року 
№ 2443 та від  11 січня 2022 року № 34  «Про проведення позапланової виїзної 
перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та постанов НКРЕКП від  
01 лютого 2022 року № 197, від 01 лютого 2022 року № 230 та від 01 лютого 
2022 року № 231 «Про збільшення строку проведення позапланової виїзної 
перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчень на 
проведення позапланових виїзних перевірок від 18 січня 2022 року № 40, № 41 
та № 42, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) 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: 
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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) 
(далі – Кодекс), а саме: 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, зокрема, що послуга 
зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за 
типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу, 

абзацу дев’ятого пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, 
зокрема, що надання послуги зі стандартного приєднання передбачає подання 
замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР 
щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів 
електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна 
підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних 
мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на 
напрузі приєднання 6 кВ та вище, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким визначено, зокрема, що строк 
надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника 
першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з 
наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних 
днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

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, 

пункту 4.5.2 глави 4.5 розділу IV, згідно з яким технічні умови 
викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою 
Кодексом (додаток 5 до Кодексу – для стандартного приєднання),  
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пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, згідно з яким договір про приєднання 

вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що 
не набрали чинності, якщо замовник не надав ОСР протягом 20 календарних 
днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про 
приєднання та технічних умов, 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про стандартне приєднання до 
електричних мереж системи розподілу (типова форма) що є додатком 1 до 
Кодексу, згідно з яким Виконавець послуг зобов’язаний надати Замовнику 
рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати 
укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 
у частині обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для 
здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 
(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати 
послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу 
електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу 
систем розподілу. 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 
2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого  
2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня  
2022 року № 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131564) 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  
АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» 
 

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 09 лютого 2022 року № 101, проведеної 
відповідно до постанов НКРЕКП від 24 листопада 2021 року № 2340, від  
01 грудня 2021 року № 2443 та від 11 січня 2022 року № 34 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» та постанов 
НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 197, від 01 лютого 2022 року № 230 та від 
від 01 лютого 2022 року № 231 «Про збільшення строку проведення позапланової 
виїзної перевірки АТ «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 
 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131564) усунути 
порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 
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НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 
електричної енергії), а саме: 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від                      
14 березня 2018 року № 310 (у редакції, що діяла до 01 червня  
2021 року) (далі – Кодекс), а саме:  

пункту 4.1.2 глави 4.2 розділу IV, яким визначено, зокрема, що послуга 
зі стандартного приєднання надається на підставі договору про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу, що укладається за 
типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу, 

абзацу дев’ятого пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, 
зокрема, що надання послуги зі стандартного приєднання передбачає подання 
замовником розробленої ним проєктної документації на погодження ОСР 
щодо її відповідності вимогам технічних умов у частині вибору параметрів 
електричного обладнання на станційному об'єкті (трансформаторна 
підстанція) замовника та узгодження технічних параметрів електричних 
мереж замовника із технічними параметрами електричних мереж ОСР на 
напрузі приєднання 6 кВ та вище, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким визначено, зокрема, що строк 
надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника 
першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з 
наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних 
днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

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, 
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пункту 4.5.2 глави 4.5 розділу IV, згідно з яким технічні умови 
викладаються у вигляді єдиного документа за типовою формою, встановленою 
Кодексом (додаток 5 до Кодексу – для стандартного приєднання), 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, згідно з яким договір про приєднання 
вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що 
не набрали чинності, якщо замовник не надав ОСР протягом 20 календарних 
днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про 
приєднання та технічних умов; 

підпункту 4.2 пункту 4 Договору про стандартне приєднання до 
електричних мереж системи розподілу (типова форма), що є додатком 1 до 
Кодексу систем розподілу, згідно з яким Виконавець послуг зобов’язаний 
надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше                                   
3 робочих днів від дати укладення цього Договору у встановленому 
законодавством порядку; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 
енергії у частині обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими 
для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 
енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 
надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону 
України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником 
вимог кодексу систем розподілу,  

для чого привести свої дії по відношенню до гр. Барана І. В.,  
гр. Сметани О. І., гр. Сметани Л. В. у відповідність до вимог нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 
шляхом надання послуг з приєднання до електричних мереж, про що протягом 
трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 
повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з 
наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 
 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


