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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

та проекту розпорядження «Про усунення порушення  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 
 

На підставі постанов НКРЕКП від 13 жовтня 2021 року № 1769, від 24 листопада 

2021 року № 2363 та від 11 січня 2022 року № 38 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено позапланову виїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 05396638) (далі – АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

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

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності  

з 13 травня 2019 року по 25 січня 2022 року, за результатами якої складено Акт  

від 22 лютого 2022 року № 132.  
 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не надавало до НКРЕКП письмових заперечень до Акта 

позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 132.  
 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 
 

 
 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу систем розподілу  

(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 
 

яким визначено, що у разі відсутності повного 

комплекту документів або неналежного оформлення 

документів, що додаються до заяви, поданих особисто 

замовником або через уповноваженого належним чином 

представника, ОСР приймає частину належним чином 

оформлених документів, надає замовнику зауваження 

щодо повноти та належного оформлення документів та 

вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.  

При отриманні неповного комплекту документів або 

неналежно оформлених документів, направлених 

поштовим відправленням (або в електронному вигляді), 

ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну 

інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації 

заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує 

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

обґрунтуванням причин наведених зауважень 

Щодо звернення групи компаній «Агроф’южн» 
 

До НКРЕКП надійшло звернення групи компаній «Агроф’южн» (вх. НКРЕКП від 

13.04.2021 № 7973/1-21) до складу якої входить Фермерське Господарство «ІНТЕГРОВАНІ 

АГРОСИСТЕМИ» щодо недотримання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» строків видачі технічних 

умов на нестандартне приєднання разом з проєктом договору.   

За результатами опрацювання наданих комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

Фермерське Господарство «ІНТЕГРОВАНІ АГРОСИСТЕМИ» звернулось до АТ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою від 19.04.2021 про надання послуги із нестандартного 

приєднання  об’єкту замовника. Замовлена до приєднання потужність складає 7 500 кВт, 

нестандартне приєднання, з проектуванням лінійної частини приєднання ОСР. 

Проаналізувавши матеріали які були надані для перевірки комісія встановила, що заява на 

приєднання надана ОСР Фермерським Господарством «ІНТЕГРОВАНІ АГРОСИСТЕМИ» не 

відповідає типовій формі, наведеній у Додатку 4 до Кодексу систем розподілу (в редакції, що 

діяла до 01.06.2021), а саме відсутній блок в якому зазначається спосіб обміну інформацією. 

Слід зазначити, що відповідно до вимог пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем 

розподілу (у редакції, що діяла до 01.06.2021), яким встановлено, зокрема, у разі відсутності 

повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до 

заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, 

ОСР приймає частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження 

щодо повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до 

реєстру заяв. 

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня 

отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень. 
 

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не були надані зауваження до 

заяви Фермерського Господарства «ІНТЕГРОВАНІ АГРОСИСТЕМИ», яка зареєстрована 

19.04.2021 за № 13/013073, щодо повноти та належного оформлення документів (а саме заяви 

на приєднання) з обґрунтуванням причин наведених зауважень. 

 

Довідково слід зазначити, що відповідно до інформації, наявної в додатках до Акта, 

Замовником не було повернуто підписані примірники договору про приєднання та технічні 

умови. 
2 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 
 

 
 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

згідно з вимогами якого, за умови дотримання 

замовником вимог розділу IV Кодексу, ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника до 

системи розподілу 

Щодо звернення гр. Візнічак В.К 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Візнічака В.К. (вх. НКРЕКП від 24.06.2021  

№ В-9780/21) щодо ненадання замовнику послуги з приєднання до електричних мереж. 
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Згідно матеріалів наданих АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на запит комісії з перевірки від 

25.01.2022 № 49/16-22, гр. Візнічак В.К. звертався до ОСР із заявами про приєднання 

електроустановок  від 17.02.2021, від 09.03.2021, від 26.03.2021, від 24.06.2021 та надавав копії 

відповідних документів. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листами від 18.02.2021, від 25.06.2021 надало зауваження  

до заповнення заяви про приєднання, а листами від 11.03.2021, від 30.03.2021 відмовлено в 

приєднанні та надано роз’яснення щодо порядку приєднання електроустановок замовника до 

електромережі на території комплексної забудови.  

Крім того, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листом від 15.02.2022 № 30/08-01547 надало комісії 

інформацію стосовно виконання інвестиційної програми за 2020 рік. 

Постановою НКРЕКП від 15.07.2020 за № 1391 було затверджено інвестиційну програму  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік.  

В рамках інвестиційної програми у 2020 році на підставі розробленого робочого проєкту 

зовнішнього електропостачання та згідно із генеральним  планом м. Херсон, Товариством було 

реалізовано І чергу комплексної електрифікації мікрорайону Таврійський 2-Б в межах вулиць 

Тарле – 49 Гвардійської Херсонської дивізії – Нестерова – Ворошилова, у м. Херсон. 

Відповідно до звіту про виконання інвестиційної програми захід з будівництва КЛ-10кВ, 

КТП - 10/0,4 кВ, ПЛ - 0,4 кВ для електропостачання 1-ї черги мікрорайону Таврійський 2-Б, 

розташованого в межах вулиць Тарле - Ворошилова - пров. Чумацький - вулиця Юрженко,  

у м. Херсоні був включений до Інвестиційної програми АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на 2020 рік, 

схваленої постановою НКРЕКП від 15.07.2020 № 1391, та відповідно до даних звіту, виконаний 

в повному обсязі 31.12.2020. 

Таким чином, мережі 0,4 кВ, зокрема ПЛ-0,4 кВ, для електропостачання 1-ї черги 

мікрорайону Таврійський 2-Б, розташованого в межах вулиць Тарле - Ворошилова - пров. 

Чумацький - вулиця Юрженко у м. Херсон, побудовані та введені в експлуатацію 31.12.2020, 

однак послуги з приєднання замовників в зазначеному мікрорайоні АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

почав надавати з 20.05.2021. 

 

 

19.07.2021 до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повторно надійшла заява Візнічака В.К. 

(отримана зі скриньки в центрі обслуговування споживачів) від 15.07.2021, щодо стандартного 

приєднання до електричних мереж системи розподілу об’єкту замовника. 

Листом від 22.07.2021 за № 38/06-054095 замовнику було направлено повідомлення  

про направлення технічних умов приєднання до електричних мереж, від 22.07.2021 за  

№ ТУ0003152207211210000001, розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж 

та рахунок на оплату 20% від повної вартості послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж. 

28.07.2021 гр. Візнічак В.К., на виконання пункту 4.1 публічного договору від 19.07.2021  

сплатив кошти у розмірі 8 784 грн 00 коп. (20% від повної вартості послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж з ПДВ).  

Комісією з перевірки встановлено, що на момент перевірки продовжується відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, про що Ліцензіат 

повідомляє замовника. 

 
3 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 2.1 розділу ІІ Кодексу 

систем розподілу 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 
 

 

 в частині: 

 визначення точки приєднання, яка повинна бути 

існуючою або запроектованою межею балансової 
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пункту 4.1.18 глави 4.1, розділу 

IV Кодексу систем розподілу 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу (в 

редакції, що діяла до 07.12.2019) 

належності електроустановок споживача або замовника, 

розташована на межі земельної ділянки замовника або, за 

згодою замовника, на території цієї земельної ділянки; 

визначення місця (точки) забезпечення потужності 

(замовленої до приєднання), яке повинно бути місцем 

(точкою) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого 

(якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з 

метою приєднання електроустановки замовника 

відповідної потужності або приєднання генеруючих 

потужностей (у редакції, що була чинною до 01.07.2020); 

 

в частині розташування точки приєднання 

електроустановок замовника, яка має бути на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на 

території цієї земельної ділянки; 

 

щодо строку надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок Замовника першого 

ступеня потужності становить 20 календарних днів від 

дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. Інший строк 

виконання зазначених заходів погоджується із 

Замовником у договорі про приєднання з посиланням на 

вимоги нормативних документів, що визначають строки 

проектування та будівництва, або з інших причин, 

погоджених сторонами договору про приєднання 

Щодо звернення гр. Кошова І. М. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Кошової І. М. від 17.02.2021 (вх. НКРЕКП від 

17.03.2021 № К-4210/21) щодо невідповідності договору про стандартне приєднання 

електроустановок до електричних мереж та технічних умов стандартного приєднання типовій 

формі, щодо недотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних 

мереж та визначення точки приєднання. 

За результатами опрацювання наданих комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

уповноважений представник гр. Кошової І.М. гр. Тарзян Д. Ю., який діє на підставі оформленої 

належним чином довіреності, звернувся до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою від 25.04.2019 

про надання послуги із стандартного приєднання до електричних мереж об’єкту за адресою 

споживача, яка зареєстрована Товариством 26.04.2019 за № 13/020333. 

Відповідно до зазначеної заяви від 26.04.2019 за №13/020333, Товариством, у термін, 

визначений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (в редакції, що діяла до 

07.12.2019), 13.05.2021 здійснено підготовку і видачу замовнику проекту договору про 

стандартне приєднання, підписаного ОСР, та технічних умов, що є невід'ємним додатком до 

такого договору. 

Між гр. Тарзян Д. Ю. та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини щодо приєднання до 

електричних мереж об’єкту за адресою споживача врегульовано Договором про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 26.04.2019 № 1135711/75279, 

невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 13.05.2019 за  № 36/80-901. Величина замовленої до приєднання (у точці 

приєднання) потужності становить 10,0 кВт (приєднання І ступеню). 

09.09.2019 гр. Кошовою І. М. на виконання умов договору від 26.04.2019 № 1135711/75279 

сплачено кошти у розмірі 13 212 грн 00 коп. (100% від повної вартості послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж з ПДВ). 

На підставі пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (в редакції, що діяла 

до 07.12.2019) в підпункті 3.1.1 Договору від 26.04.2019 за № 1135711/75279 вказаний термін 

виконання заходів стандартного приєднання три місяці після виконання Замовником 
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зобов’язань, визначених підпунктом 3.2.3 Договору, з посиланням на нормативні документи, що 

визначають строки проектування та будівництва: СНіП, ДБН, та СОУ-Н МЕВ 42.2-37471933-

45:2011. 

Таким чином відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу  

(в редакції, що діяла до 07.12.2019) послуга з приєднання по Договору від 26.04.2019  

№ 1135711/75279 мала бути надана замовнику до 09.12.2019 (включно). 

В технічних умовах стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок  

від 13.05.2019 за  № 36/80-901, які  АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» надав листом від 15.02.2021  

№ 30/08-01547 точка приєднання зазначена на наконечниках кабелю живлення в місці 

приєднання в РП-6 кВ ЗТП-6/04 кВ № 165; 220. 

В пункті 1.3 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

від 26.04.2019 за № 1135711/75279 зазначена точка приєднання (межа балансової належності 

Замовника) на наконечниках кабелю живлення в місці приєднання в РП-6 кВ ЗТП-6/04 кВ  

№ 165, тобто на напрузі 6 кВ.  

При цьому згідно з  вимогами пункту 1.7 Договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу від 26.04.2019 № 1135711/75279, ступень напруги в точці 

приєднання визначається напругою на межі балансової належності 0,23 кВ.  

Згідно з положеннями статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» стандартне 

приєднання – це приєднання електроустановки замовника до діючих мереж оператора системи 

розподілу на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення 

потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенем потужності. 

Отже, дії ОСР щодо визначення в Договорі точки приєднання на напрузі 6 кВ при визначній 

в заяві напрузі приєднання 0,23 кВ суперечать вимогам пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу (в редакції, що діяла до 07.12.2019). 

 

26.10.2019 гр. Кошовій І. М. було встановлено ЗКОЕ з захисним комутаційним апаратом. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листом від 28.10.2019 за № 34/10-055673 надіслало гр. Кошовій І. М. 

Довідку за № 1135711/75279 про виконання технічних умов у частині зовнішнього 

електрозабезпечення. Акт про надання послуги з приєднання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» комісії 

не надано. 

13.02.2020 уповноважена особа гр. Кошової І. М., в особі гр. Голуб В.П., що діє на підставі 

довіреності, звернулась до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з заявою, яка зареєстрована 13.02.2020 

за № 005169, про встановлення приладу комерційного обліку за адресою замовника згідно 

договору про приєднання від 26.04.2019 за № 1135711/75279. 

 13.02.2020  був підготовлений та підписаний Договір за № 1158113/01014 про надання 

послуги з встановлення однофазного засобу комерційного обліку електричної енергії споживачу 

електричної енергії за ініціативою замовника відповідно до погодженого проектного рішення між 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». 

02.04.2020 був складений Акт прийому передачі виконаних робіт між  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та  гр. Кошовою І. М. за Договором про встановлення ЗКО від 

13.02.2020 № 1158113/01014 про надання послуги з встановлення однофазного засобу 

комерційного обліку електричної енергії підписаний  АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО». Зі сторони 

замовника в наявності позначка «Послуги прийняті Замовником без зауважень». 

22.03.2021 гр. Кошова І. М. звернулась до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою-

приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка 

зареєстрована  АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 23.03.2021 за № 10/014426. 

31.03.2021  АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» було підготовлено та надано гр. Кошовій І. М. 

Додаткову угоду до Договору, укладеного між АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та гр. Кошовою І. М. 

про надання послуг з розподілу електричної енергії № 5356 від 01.01.2019 (далі -Додаткова угода) 

з додатками.  

Пунктом першим Додаткової угоди визначено, що у зв’язку з виконанням робіт з 

приєднання до мереж системи розподілу електроустановок об’єкту Споживача  доповнити 

Договір № 5356 про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 об’єктом 
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нежитлове приміщення № 21-1 за адресою замовника та внести відповідні зміни в Договір від 

01.01.2019 за  № 5356, а саме збільшити дозволену та приєднану потужність на 10 кВт. 

Пунктом другим Додаткової угоди визначено, доповнити Договір № 5356 від 01.01.2019 по 

об’єкту нежитлове приміщення № 21-1 за адресою замовника додатками №1 - № 8. 

Відповідно до Додатку № 7 «Однолінійна схема (схема електропостачання споживача із 

зазначенням ліній, що живлять електроустановки споживача, і точок їх приєднання)»  

гр. Кошова І. М. підключена до щита підключення на VIIІ поверсі ЩП-0,4 кВ, який належить 

ТОВ Торговий Дім «Новабудова» кабелем ВВП 3х10 мм2 довжиною 0,02 км. 

15.04.2021 гр. Кошова І. М. підписала Додаткову угоду до Договору про надання послуг з 

розподілу електричної енергії № 5356 від 01.01.2019. 

 

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта замовника (будівництва електричних 

мереж зовнішнього електропостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності в 

точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання. 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з 

приєднання. 

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої 

напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього 

електрозабезпечення замовника. 

Під час проведення перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не надало комісії з перевірки 

копію акту приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж 

Ліцензіата електроустановок замовника. 

 
4 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 
 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу  

(у редакції, що діяла до 01 червня 

2021 року) 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким визначено, що 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 проектування 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) 

 

Щодо звернення гр. Чумакової С. В. 

 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Чумакової С. В. (вх. НКРЕКП від 18.08.2021  

№ Ч-13066/21) щодо недотримання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги із 

стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу. 
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За результатами опрацювання наданих комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

гр. Чумакова С. В. 31.10.2019 звернулась до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою, яка була 

зареєстрована 31.10.2019 за № 13/042293 про надання послуги із стандартного приєднання  

об’єкту до електричних мереж ОСР. 

Відповідно до заяви від 31.10.2019 за № 13/042293 Товариством 31.10.2019 здійснено 

підготовку проекту договору про стандартне приєднання від 31.10.2019 за № 1150604/80018, та 

листом від 01.11.2019 за № 36-057081-12 повідомлено гр. Чумакову С. В. про подання неповного 

переліку документів відповідно до п. 4.4.2 глави 4.2 розділу IV Кодексу (в редакції, що діяла до 

07.12.2019). 

06.11.2019 гр. Чумакова С. В. через уповноважену особу гр. Романова О.О. повторно 

звернулась до АТ «Херсонобленерго» (через центр обслуговування споживачів) із заявою про 

надання послуги із стандартного приєднання  об’єкту до електричних мереж за адресою 

замовника. 

19.11.2019 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з дотриманням терміну визначеного пунктом 4.4.4 

глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року)  

було підготовлено технічні умови за № 36/80-2500 та разом з договором від 31.10.2019  

№ 1150604/80018 надано гр. Чумаковій. Договір було підписано 09.12.2019 уповноваженою  

особою Романовим О.О. Пунктом 7.1 Договору визначено, що цей Договір набирає чинності  

з моменту його підписання.   

Між гр. Чумаковою С. В. та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини щодо приєднання  

об’єкту до електричних мереж за адресою замовника врегульовано Договором про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 31.10.2019 № 1150604/80018, 

невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 19.11.2019 № 36/80-2500. Величина замовленої до приєднання (у точці 

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

28.10.2020 гр. Чумаковою С. В. на виконання умов договору від 31.10.2019 за  

№ 1150604/80018 сплачено кошти у розмірі 39 639 грн 00 коп. (100% від повної вартості послуги 

із стандартного приєднання до електричних мереж з ПДВ).  

Відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що 

діяла до 01 червня 2021 року) послуга з приєднання по договору від 31.10.2019 № 1150604/80018 

мала бути надана замовнику до 27.12.2020 (включно). 

Відповідно до наданої АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» комісії з проведення перевірки 

інформації, технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ,  які знаходяться поблизу 

об’єкта гр. Чумакової С. В., не забезпечується можливість збільшення потужності електроустановок, 

з дотриманням показників якості та надійності електропостачання. 

За поясненням Ліцензіата, наданим комісії з перевірки листом від 15.02.2022 за № 30/08-

01547 в рамках Договору та відповідно технічних умов від 19.11.2019 № 36/80-2500 було 

розроблено проектну документацію (ПЛ-000.38/0307), згідно з якої передбачається будівництво 

КЛ-04 кВ довжиною 15 метрів, монтаж ПЛ-0,4 кВ довжиною 109 м.   

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» розпочало процедуру відведення земельної ділянки під 

електроустановки зовнішнього електрозабезпечення на період виконання будівельно-монтажних 

робіт. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листами  від 26.11.2020 № 34/10-062159, від 04.12.2020  

№ 34/10-064266, від 14.12.2020 № 34/10-066330, від 24.12.2020 № 34/10-070653, від 31.12.2020  

№ 34/10-072206, від 06.01.2021 № 37/11-000800,  від 16.01.2021 № 37/11-002947, від 26.01.2021 

№ 37/11-004913, від 05.02.2021 № 37/11-007129, від 15.02.2021 № 37/11-009609, від 25.02.2021  

№ 37/11-012093, від 05.03.2021 № 37/11-014305, від 15.03.2021 № 37/11-016148, від 25.03.2021  

№ 37/11-019632, від 02.04.2021 № 37/11-021560, від 12.04.2021 № 37/11-025210, від 22.04.2021  

№ 37/11-028652, від 30.04.2021 № 37/11-031157, від 07.05.2021 № 37/11-032990, від 17.05.2021  

№ 37/11-034636, від 27.05.2021 № 37/11-038420, від 04.06.2021 № 37/11-040643, від 02.07.2021  

№ 37/11-048217, від 30.07.2021 № 37/11-056054, від 28.08.2021 № 37/11-064049, від 27.09.2021 

№ 37/11-078058, від 27.10.2021 № 33/13-086876, від 26.11.2021 № 33/13-095579, від 06.12.2021  

№ 33/13-097557, від 16.12.2021 № 33/13-101848, від 24.12.2021 № 33/13-105338, від 31.12.2021  

№ 33/13-107495, від 10.01.2022 № 33/13-002629, від 20.01.2022 № 33/13-006492, надавало 
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замовнику інформацію про стан процесу відведення земельної ділянки на час виконання 

будівельних робіт та повідомлло про необхідність переривання строку приєднання, визначеного 

пунктом 3.1.1. Договору, з наданням документального підтвердження причин виникнення 

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

вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

Комісія з перевірки зазначає, що листами від 04.06.2021 № 37/11-040643, від 02.07.2021  

№ 37/11-048217, від 30.07.2021 № 37/11-056054, від 28.08.2021 № 37/11-064049, від 27.09.2021  

№ 37/11-078058, від 27.10.2021 № 33/13-086876, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомляло  

гр. Чумакову С. В. 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 була чинною на час врегулювання договірних відносин між сторонами). 
 

За інформацією АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на час здійснення перевірки ОСР 

продовжується процедура відведення земельних ділянок. 

5 підпункту 2 пункту 8.4.8 глави 

8.4 розділу VIII Правил 

роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 312 (далі – Правила) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 8.4.13 глави 8.4 розділу 

VIII Правил 

яким встановлено, що кількість днів, протягом яких 

споживання електричної енергії здійснювалося з 

порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з 

кількості робочих днів електроустановки споживача  

(крім випадків фіксації засобами комерційного обліку 

кількості днів, протягом яких споживання електричної 

енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил), 

якщо споживач здійснив самовільне підключення 

електроустановок, струмоприймачів або електропроводки 

до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив 

інші дії, що призвели до споживання необлікованої 

електричної енергії, виявити які представники оператора 

системи під час проведення контрольного огляду засобу 

комерційного обліку мали можливість, – з дня останнього 

контрольного огляду засобу комерційного обліку або 

технічної перевірки (якщо технічну перевірку було 

проведено після останнього контрольного огляду засобу 

комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не 

більше загальної кількості робочих днів у шести 

календарних місяцях, що передували дню виявлення 

порушення; 

 

яким встановлено, що у разі виявлення у побутового 

споживача порушень, зазначених у підпункті 6 – 8 пункту 

8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу 

споживання електричної енергії через проводи (кабелі), 

якими здійснене самовільне підключення (Wдоб.с.п., 

кВт·год), визначається за формулою: 

Wдоб.с.п. = Pс.п. · tвик.с.п., 

де Pс.п. – потужність самовільного підключення (кВт), 

що розраховується (у разі підключення до трьох фаз) за 

формулою:  

Pс.п. = 3 · I · Uном.фаз. · cosφ; 

де I – сила струму, що може протікати по колу 

самовільного підключення, визначена виходячи: з 

найменшого допустимого струму, який може протікати 

через поперечну площу перерізу проводів (кабелів), що 

використані у схемі самовільного підключення до 

електричної мережі, згідно з главою 1.3 ПУЕ, А; 
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з найменшої сили струму спрацювання комутаційних 

апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення до 

електричної мережі (за умови, що зазначена сила струму 

спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з 

поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що 

використані у схемі самовільного підключення до 

електричної мережі, та допустимого тривалого струму, 

який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А.  

У разі непроведення вимірів поперечної площі перерізу 

всіх проводів (кабелів), що використані у схемі 

самовільного підключення до електричної мережі, 

потужність самовільного підключення (P с.п., кВт) 

визначається виходячи з допустимого тривалого струму, 

що може протікати через мінімальний діаметр 

електропроводки, згідно з положеннями глави 1.3 ПУЕ (за 

умови, що зазначена сила струму менша сили струму 

спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі 

самовільного підключення до електричної мережі).  

За згодою сторін сила струму може бути визначена 

виходячи із сили струму навантаження електроустановки 

при підключенні всіх наявних на об'єкті споживача 

струмоприймачів на максимальну потужність або з 

максимальної сили струму навантаження струмоприймачів, 

підключених до схеми самовільного підключення на 

момент виявлення порушення, на підставі показів 

відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у 

терміни, передбачені законодавством у сфері метрології; 

U ном.фаз.  – номінальна фазна напруга, кВ; 

 cosφ – косинус кута між фазною напругою U фаз та 

струмом навантаження, який протікає тією самою фазою, 

визначений на підставі показів відповідних засобів 

вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені 

законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у 

представників оператора системи відповідних засобів 

вимірювальної техніки   приймається рівним 0,9; 

t вик.с.п. – час використання самовільного підключення 

протягом доби 

Щодо звернення гр. Акімова Є. Д. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Акімова Є. Д. від 19.02.2021 (вх. НКРЕКП від 

10.03.2021 № КО-3774/21) та від 28.05.2021 (вх. НКРЕКП від 07.06.2021 № А-8552/21) щодо 

відповідності дій АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» положенням законодавства в частині здійснення 

нарахувань на підставі Акта про порушення від 25.11.2020 № 135988. 

Під час перевірки встановлено, що 25.11.2020 представниками ОСР за адресою споживача 

у присутності гр. Акімова Є. Д., було проведено перевірку дотримання споживачем електричної 

енергії ПРРЕЕ та складено акт про порушення № 135988 (далі - Акт).  

В Акті зазначено: «самовільне підключення електроустановки споживача, струмоприймачів 

до електричної мережі, що є власністю оператора системи, з порушенням схеми обліку, а саме 

підключення дротів навантаження до ввідного кабелю СІП 4*16 та подальшому монтажу в 

будівлі (підвальне приміщення) перемикача (рубильника) типу АС 70.3 100 А, який включав та 

виключав електроприлади в приміщенні в прихованому місці. Ізоляція ввідного кабелю порушена. 

Електрична енергія споживається, але електролічильником не враховується. При відключенні 

запобіжників в ЗКО напруга в будинку є, електроприлади працюють» (мовою документа). 

Акт підписано представниками ОСР та споживачем гр. Акімовим Є. Д. без зауважень. 
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Відповідно до положень пункту 8.4.2 глави 8.4 розділу VIII Правил визначення обсягу та 

вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи на підставі акта про 

порушення, складеного у порядку, визначеному Правилами, у разі виявлення порушення, 

зокрема, зазначеного в підпункті 6 цього пункту, а саме: самовільне підключення 

електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі оператора 

системи з порушенням схеми обліку. 

Положеннями пункту 8.4.7 глави 8.4 розділу VIII Правил визначено, що розрахунок вартості 

необлікованої електричної енергії здійснюється виходячи з: 

- вартості середньомісячних витрат оператора системи на купівлю однієї кіловат- години 

(кВтгод) електричної енергії на компенсацію незапланованих втрат електричної енергії, її 

передачі та розподілу у період порушення споживачем Правил; 

- величини розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії; 

- кількості днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з 

порушенням вимог ПРРЕЕ. 

Відповідно до положень пункту 8.4.13 глави 8.4 розділу VIII Правил визначено, що у разі 

виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпункті 6 – 8 пункту 8.4.2 цієї 

глави, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи 

(кабелі), якими здійснене самовільне підключення (W доб.с.п., кВтгод), визначається за 

формулою 8 ПРРЕЕ: 

Wдoб.c.п. = Рс.п. • tвик.с.п., 

де Рс.п. – потужність самовільного підключення (кВт), що визначається (у разі підключення 

до трьох фаз) за формулою 10 ПРРЕЕ: 

Рс.п. = 3 • І • Uном.фаз. • cosφ; 

де І - сила струму, що може протікати по колу самовільного підключення, визначена 

виходячи: 

з найменшого допустимого струму, який може протікати через поперечну площу перерізу 

проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, 

згідно з главою 1.3 Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України від 21.07.2017 № 476 (далі – ПУЕ), А; 

з найменшої сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі 

самовільного підключення до електричної мережі (за умови, що зазначена сила струму 

спрацювання менша сили струму, визначеної виходячи з поперечної площі перерізу проводів 

(кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, та 

допустимого тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А. 

У разі непроведення вимірів поперечної площі перерізу всіх проводів (кабелів), що 

використані у схемі самовільного підключення до електричної мережі, потужність 

самовільного підключення (Р с.п., кВт) визначається виходячи з допустимого тривалого 

струму, що може протікати через мінімальний діаметр електропроводки, згідно з 

положеннями глави 1.3 ПУЕ (за умови, що зазначена сила струму менша сили струму 

спрацювання комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення до 

електричної мережі); 

U ном.фаз. – номінальна фазна напруга, кВ; 

cosφ – косинус кута між фазною напругою и фаз та струмом навантаження, який протікає 

тією самою фазою (приймається рівним 0,9); 

t вик.с.п. – час використання самовільного підключення протягом доби (приймається 

рівним 8 год/добу, відповідно до пункту 8.4.13 глави 8.4 розділу VIII Правил). 

 

Крім того, згідно з положеннями пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил кількість днів, 

протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог ПРРЕЕ, 

визначається виходячи з кількості днів: 

якщо побутовий споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, 

струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, 

вчинив інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які 
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представники оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу 

комерційного обліку мали можливість, - з дня останнього контрольного огляду засобу 

комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після 

останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але 

не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню 

виявлення порушення; 

якщо побутовий споживач здійснив самовільне підключення електроустановок, 

струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі оператора системи з порушенням 

схеми обліку, виявити яке представники оператора системи під час проведення контрольного 

огляду засобу комерційного обліку не мали можливості, - з дня останньої технічної перевірки або 

допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття права власності чи 

користування на об'єкт (якщо технічну перевірку у період з дати допуску електроустановки 

споживача в експлуатацію або набуття ним права власності (користування) на об'єкт до дати 

виявлення порушення не було проведено) до дня виявлення порушення, але не більше загальної 

кількості робочих днів у дванадцяти календарних місяцях, що передували дню виявлення 

порушення. 

У разі виявлення у споживача порушення Правил, яке представники оператора 

системи не мали можливості виявити під час проведення контрольного огляду засобу 

комерційного обліку, в акті про порушення зазначаються причини відсутності цієї 

можливості та спосіб виявлення порушення. 

Положеннями пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І Правил визначено, що контрольний огляд 

засобу комерційного обліку – це виконання комплексу робіт з метою візуального обстеження 

цілісності засобу комерційного обліку (корпусу, скла, кріплення тощо), цілісності встановлених 

згідно з актом про пломбування пломб та наявності відбитків їх тавр, індикаторів, зняття показів 

засобів комерційного обліку (у разі виконання функцій постачальника послуг комерційного 

обліку), а також з метою виявлення самовільних підключень без використання спеціальних 

технічних засобів та/або часткового демонтажу будівельних конструкцій або 

оздоблювальних матеріалів. 

 

Слід зазначити, що Акт не містить інформації, що для виявлення вказаного в ньому 

порушення представники оператора системи розподілу здійснювали частковий демонтаж 

будівельних конструкцій або оздоблювальних матеріалів, крім того, не зазначені причини 

відсутності можливості виявити порушення під час проведення контрольного огляду засобу 

комерційного обліку. 

При цьому в Акті вказано, що порушення виявлено за допомогою сигналізатора прихованої 

проводки Е121 Дятел. Разом з тим, зазначений прилад не вказує на спосіб здійснення порушення 

(відкрито/приховано), а тому використання представниками оператора системи розподілу 

вказаного приладу не підтверджує факту, що самовільне підключення виконано прихованим 

способом та що представники оператора системи розподілу не могли виявити це підключення 

при проведенні контрольного огляду засобу обліку. 

 

Отже, період, за який має здійснюватися розрахунок обсягу та вартості необлікованої 

електричної енергії на підставі Акта, має визначатися відповідно до вимог підпункту 2 пункту 

8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил, а саме: з дня останнього контрольного огляду засобу 

комерційного обліку до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у 

шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення. 

Крім того, в Акті не вказано поперечної площі перерізів та матеріалів всіх проводів 

(кабелів), які зображені на схемі електроживлення споживача, оформленої додатком до Акта, та 

використані в схемі підключення (проводу (кабелю), використаного після перемикача 100 А), а 

тому, потужність самовільного підключення (Р с.п., кВт) мала визначатися виходячи з 

допустимого тривалого струму, що може протікати через мінімальний діаметр електропроводки, 

згідно з положеннями глави 1.3 ПУЕ, а саме виходячи з сили струму 11 А. 
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Відповідно до протоколу засідання комісії по розгляду актів про порушення ПРРЕЕ від 

12.01.2021 № 493, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» було здійснено розрахунок обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії на підставі Акта згідно з підпунктом 6 пункту 8.4.2, підпунктом 

4 пункту 8.4.8 та пунктом 8.4.13 глави 8.4 розділу VIII Правил (виходячи з сили струму 75 А) за 

період з 10.02.2020 по 25.11.2020. Сума нарахувань склала 317 677,42 грн. 

 

 

За інформацією Ліцензіата, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» звернулось з позовною заявою 

до Новокаховського міського суду Херсонської області, про відшкодування матеріальної шкоди, 

заподіяної порушенням ПРРЕЕ. Відповідно до рішення Господарського суду Херсонської області 

від 11.11.2021 по справі № 661/1453/21 позовні вимог АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» задоволені 

частково, вирішено стягнути з відповідача гр. Акімова Є.Д. на користь позивача АТ 

«ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» суму у розмірі 30 667,58 грн в рахунок відшкодування матеріальної 

шкоди, заподіяної порушенням ПРРЕЕ (сума нарахувань по акту про порушення від 25.11.2020 

№ 135988 зменшена з  317 677,42 грн до 30 667,58 грн). 

Крім того, Ліцензіат повідомив комісію з перевірки, що Товариство 10.12.2021 звернулось 

з апеляційною скаргою на рішення Новокаховського міського суду Херсонської області від 

11.11.2021 по справі № 661/1453/21 за позовом АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до Акімова Є.Д. про 

відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної порушенням ПРРЕЕ. Комісія з перевірки 

зазначає, що остаточного рішення по вказаній справі апеляційним судом на час роботи комісії  

не прийнято. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

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

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

Конституцією та законами України. 

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

в Україні здійснюють виключно суди.  

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

посадовими особами не допускаються. 

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

Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 
 

6 підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

пункту 11.5.12 глави 11.5  

розділу XI Кодексу систем 

розподілу 

 

 

підпункту 20 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 6.1.10 глави 6.1 

 розділу VI Правил 

 

щодо обов’язку припиняти електроживлення споживача 

у порядку та у випадках, визначених кодексом системи 

розподілу та правилами роздрібного ринку; 

 

яким встановлено, що ОСР повинен припинити 

електроживлення споживача електричної енергії протягом 

10 робочих днів з дати отримання звернення від 

електропостачальника; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати новому 

електропостачальнику при застосуванні процедур 

зміни/заміни електропостачальника інформацію про 

споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким 

здійснював продаж електричної енергії попередній 

електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених 

НКРЕКП; 

 

в частині не повідомлення попереднього 

електропостачальника споживача, в термін не пізніше ніж 

на наступний день з дня отримання запиту на зміну 
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пункту 6.1.11 глави 6.1  

розділу VI Правил 

 

 

 

 

 

 

підпункту 6.1.12 глави 6.1  

розділу VI Правил 

 

 

електропостачальника, про отримання запиту на зміну 

електропостачальника, про дату запланованої зміни 

електропостачальника та прогнозні обсяги споживання на 

цю дату; 

 

в частині не повідомлення учасників роздрібного ринку, 

задіяним у зміні електропостачальника, впродовж 5 

календарних днів після отримання запиту від 

адміністратора комерційного обліку, про сформовані 

прогнозні дані про покази засобу (засобів) вимірювальної 

техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни 

електропостачальника; 

 

в частині відсутності в повідомлені адміністратора 

комерційного обліку до нового електропостачальника 

інформації про історію споживання електричної енергії 

споживачем за минулі періоди 

Щодо звернення Калінінського комбінату комунальних підприємств  

 

До НКРЕКП надійшло звернення Калінінського комбінату комунальних підприємств б/д б/н 

(вх. НКРЕКП від 09.06.2021 № 11873/1-21) щодо відповідності дій ТОВ «ХЕРСОНСЬКА 

ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» (далі – ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА 

ЕК») та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» положенням законодавства в частині зміни 

електропостачальника. 

Комісією з перевірки встановлено, що між постачальником та Калінінським комбінатом 

комунальних підприємств  було укладено договір про закупівлю товару до договору про 

постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг № 37493953 (далі – 

Договір) терміном дії до 31 грудня 2020 року, який було продовжено на наступний 2021 рік, 

відповідно до додатку 3 до Договору, а саме Комерційної пропозиції, де визначено, що дія 

Договору продовжується на кожен наступний рік, якщо не пізніше ніж за 20 днів до закінчення 

дії цього Договору жодна із сторін не ініціює його розірвання. 

За інформацією АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомлень про припинення у 2021 році дії 

Договору від електропостачальника ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» не надходило, тому 

споживач Калінінський комбінат комунальних підприємств на постачання постачальником 

«останньої надії» у 2021 році не переводився.  

Крім того, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки лист ТОВ 

«ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» від 10.03.2021 № 002480 (вх. № 17/012115 від 10.03.2021),  

яким електропостачальник  звернувся до ОСР, щодо припинення електроживлення Користувача 

(споживача електричної енергії) Калінінського комбінату комунальних підприємств, у зв’язку із 

наявністю заборгованості споживача за спожиту електричну енергію перед 

електропостачальником, відповідно до умов договору про постачання електричної енергії та 

зазначив заплановану дату припинення електропостачання 26.03.2021.  

Наявність заборгованості перед електропостачальником за спожиту електричну енергію, 

відповідно до положень пункту 7.5 розділу VII Правил є обґрунтованою підставою для 

припинення постачання електричної енергії на об`єкт споживача.   

Слід зауважити, що згідно з пунктом 7.11 розділу VII Правил, у разі прийняття 

електропостачальником рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії 

споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір  

за декількома об'єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної 

енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об'єктами споживача, які зазначені  

у договорі з електропостачальником. Для підприємств житлово-комунального господарства, 

житлових кооперативів, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків тощо заходи з 

припинення або обмеження постачання (розподілу або передачі) електричної енергії 
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здійснюються в першу чергу щодо електроустановок адміністративного, виробничого та 

службового призначення. 

На підставі зазначеного, ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» листом від 22.03.2021  

№ 001549 (вх. № 17/014303 від 22.03.2021) звернулось до ОСР, щодо скасування припинення 

електроживлення по наступним об’єктам Калінінського комбінату комунальних підприємств  

з ЕІС-кодами точок обліку: 62Z0740989612762, 62Z1972567539064, 62Z2298366464695, 

62Z40310256222754, 62Z5637912654489, 62Z5914269251713,62Z7550779105006, залишивши  

в реєстрі на відключення адміністративну будівлю та перукарню з ЕІС-кодами точок обліку: 

62Z4251141671869 та 62Z5016272530953 із запланованою датою припинення електропостачання 

26.03.2021. 

Слід зауважити, що згідно з інформацією, викладеною в листі Калінінського комбінату 

комунальних підприємств до НКРЕКП (вх. НКРЕКП від 09.06.2021 № 11873/1-21) та відповідно 

до наданого АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомлення про припинення розподілу електричної 

енергії (відключення) Калінінському комбінату комунальних підприємств, електропостачання на 

об’єкти споживача адміністративну будівлю та перукарню було припинено 23.04.2021. 

 

 

Разом з тим, 26.04.2021 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» отримало від ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗЗБУТ» 

повідомлення про проведення процедури зміни електропостачальника за ініціативою 

споживача Калінінського комбінату комунальних підприємств з 01.05.2021. 

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листом від 13.05.2021  

№ 45-033945-12 до ТОВ «МИКОЛАЇВГАЗЗБУТ» (вх. № СЛ-2094-54701-0521 від 18.05.2021) та 

листом від 13.05.2021 № 45/06-033948 до ТОВ «ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕК» (вх. № 071003886 

від 14.05.2021) направило повідомлення про зміну електропостачальника по споживачу  

Калінінського комбінату комунальних підприємств з 01.05.2021. 

Разом з тим, перевіркою встановлено, що зміна електропостачальника була  

здійснена з 01.05.2021, як і зазначалося в повідомленні нового електропостачальника ТОВ 

«МИКОЛАЇВГАЗЗБУТ», що вказує на кінцеву реалізацію задіяними учасниками роздрібного 

ринку процедури зміни електропостачальника за ініціативою споживача Калінінський комбінат 

комунальних підприємств з 01.05.2021 (як зазначалось у повідомленні нового електропостачальника 

на зміну електропостачальника, надісланому АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»). 

 
7 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

в частині ненадання замовнику зауважень щодо повноти 

та належного оформлення документів з обґрунтуванням 

причин наведених зауважень у спосіб обміну 

інформацією, зазначений у заяві про приєднання 

 

Щодо звернення Лавренюк С.І. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Лавренюк С. І.  від 15.09.2021 (вх. НКРЕКП від 

16.09.2021 № Л-14739/21) щодо ненадання замовнику зауважень щодо повноти та належного 

оформлення документів з обґрунтуванням причин наданих зауважень. 

За результатами опрацювання, наданих комісії з проведення перевірки матеріалів 

встановлено, що гр. Лавренюк С.І. звернувся 03.08.2021  до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із 

заявою про приєднання електроустановки певної потужності та  відповідними документами, 

щодо зміни технічних параметрів у житловому будинку за адресою замовника. Заява була 
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зареєстрована ОСР 04.08.2021 за № 13/038520, замовлена до приєднання потужність в точці 

приєднання становила 30 кВт (приєднання ІІ ступеню). 

Слід зазначити, що гр. Лавренюк С.І.  у пункті 3 заяви про приєднання визначив: «Про 

результати розгляду цієї заяви прошу інформувати мене (оберіть один із запропонованих 

варіантів)» - повідомити телефоном та поштою із зазначенням номеру телефона та адреси. 

Згідно положень пунктів 4.4.1 та 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, для 

приєднання до електричних мереж Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання за 

типовою формою. 

Відповідно до вимог пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, при 

отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня 

отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених 

зауважень. 

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви від 

04.08.2021 за № 13/038520 та комплекту документів замовника листом від 06.08.2021 № 38/06-

058162 проінформувало гр. Лавренюк С. І. про її неналежне оформлення, а саме: ОСР повідомив, 

що не всі графи заяви про приєднання заповнено. 

14.09.2021  гр. Лавренюк С.І. звернувся до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з новою заявою, яка 

була зареєстрована 15.09.2021 за № 13/046256, за результатами розгляду якої, Товариство листом 

від 16.09.2021 № 38/06-072424 повідомило гр. Лавренюка С.І. про неналежне оформлення заяви, 

а саме: житловий будинок за адресою замовника належить гр. Лавренюк С.І. на праві спільної 

сумісної власності в розмірі 2/3 частки об’єкта, тому потрібна заява іншого власника.  

20.09.2021 із заявою про приєднання звернулась гр. Савосік Н.С.,  яка є власником 1/3 

житлового будинку за адресою замовника, в якій визначила, що не потребує збільшення 

приєднаної потужності своєї частки. Заява була зареєстрована ОСР 21.09.2021 за № 13/047713,  

в заяві зазначений спосіб отримання інформації про результати розгляду заяви та вказані 

електронна пошта savosik_n@s.ua та номер телефону.  

За результатами розгляду заяви гр. Савосік Н.С. від 21.09.2021 № 13/047713  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листом від 23.09.2021 № 38/06-076435 повідомило  

гр. Лавренюка С.І. про неналежне оформлення заяви, а саме заява подана без збільшення 

приєднаної потужності. 

 
8 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.4.3 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

в частині ненадання замовнику реєстраційного номеру 

присвоєного заяві про приєднання в узгоджений ним 

спосіб обміну інформацією 

 

Щодо звернення Чепурної І.В. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Чепурної І.В. від 22.09.2021 (вх. НКРЕКП  

від 29.09.2021 № Ч-15671/21) щодо ненадання замовнику реєстраційного номеру заяви в 

узгоджений із ним спосіб та у частині ненадання замовнику зауважень щодо повноти та 

належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наданих зауважень. 

За результатами опрацювання, наданих комісії з проведення перевірки матеріалів 

встановлено, що 29.07.2021 гр. Чепурна І.В. звернулася до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою 

про приєднання електроустановки за адресою замовника з розрахунковою потужністю 100 кВт 

mailto:savosik_n@s.ua
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(нестандартне приєднання), яка була подана в електронному вигляді на вебсайті Товариства та 

зареєстрована  29.07.2021 № 13/037450. 

Слід зазначити, що перевіркою встановлено, що гр. Чепурна І.В. у заяві про приєднання 

визначила: «Про результати розгляду цієї заяви прошу інформувати мене (оберіть один із 

запропонованих варіантів)» - повідомити електронною поштою та поштою із зазначенням  

адреси (kalchenko_1972@ukr.net., chepurnaya.dom@gmail.com., та поштової адреси замовника). 

Згідно положень пунктів 4.4.1 та 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, для 

приєднання до електричних мереж Замовник звертається до ОСР із заявою про приєднання за 

типовою формою. 

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня 

отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви та комплекту документів  

Замовника у відповідності з вимогами  пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем 

розподілу, листом від 02.08.2021 № 38/06-058134 направленим електронною поштою на адресу 

kalchenko_1972@ukr.net проінформувало Замовника про її неналежне оформлення, а саме не 

заповнені всі графи заяви та щодо наступного: 

адреса об’єкту, визначена в заяві, не відповідає адресі визначеній в договорі купівлі продажу 

(адреса замовника); 

графічні матеріали в яких необхідно зазначати (вказувати) місця розташування об’єкта 

(об’єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для 

об’єктів, що приєднується до електричних мереж уперше) не відповідають вимогам Кодексу 

систем розподілу. А саме в графічних матеріалах не визначено адресу об’єкту та його місце 

знаходження. 

Під час роботи комісії, Ліцензіатом не надано документального підтвердження щодо 

надання замовнику присвоєного реєстраційного номеру заяви про приєднання наданої до ОСР, 

узгодженим із заявником способом, а саме: електронною поштою та поштою. 

 

Згідно інформації, наданої АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», гр. Чепурна І.В. повторно  

не зверталася до Товариства із заявою про приєднання та документами, перелік яких визначений 

пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу. 
9 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV 

Кодексу систем розподілу  

(у редакції, що діяла до 07.12.2019) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

 
 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким визначено, що технічні умови на стандартне 

приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору 

про стандартне приєднання надаються Замовнику ОСР 

протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про 

приєднання; 

 

яким визначено, що 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 

mailto:kalchenko_1972@ukr.net
mailto:chepurnaya.dom@gmail.com
mailto:kalchenko_1972@ukr.net
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календарних днів до закінчення строку надання послуги з 

приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із 

Замовником) повідомляє Замовника про збільшення 

строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів 

(з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки) 

Щодо звернення Гирявець І. О. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Гирявець І. О. від 03.10.2021 (вх. НКРЕКП  

від 04.10.2021 № Г-16053/21) щодо недотримання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» строків надання 

послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж. 

За результатами опрацювання наданих комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

29.05.2018 гр. Куркова Л.В., що діє на підставі довіреності в інтересах Гирявець І.О. звернулася 

до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання послуги з приєднання індивідуального 

житлового будинку до електричних мереж за адресою замовника, яка була зареєстрована 

29.05.2018 за № 13/022556, замовлена до приєднання потужність становила 20 кВт (приєднання 

ІІ ступеню). 

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви та 

комплекту документів замовника листом від 30.05.2018 № 36/030196 проінформувало  

гр. Гирявець І.О. про її неналежне оформлення (прізвище зазначене у заяві на приєднання  

не відповідає прізвищу, яке зазначене в поданому комплекті документів). 

07.06.2018 довірена особа Гирявець І.О. гр. Куркова Л.В. звернулася до  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з новою заявою, яка була зареєстрована 07.06.2018 за № 13/024033. 

На підставі зазначеної заяви про приєднання ОСР, у термін, визначений пунктом 4.5.5  

глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, було підготовлено проєкт договору про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та відповідні технічні умови 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок 20.06.2018 № 36/81-966. 

Листом від 26.06.2018 № 34/10-036762 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» надало договір  про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу та відповідні технічні умови, 

які були отримані представником замовника особисто, про що свідчить її підпис 26.06.2018  

на вказаному листі ОСР. 

Таким чином АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» недотримано встановлені Кодексом систем 

розподілу терміни надання технічних умов на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом 

з проектом договору про стандартне приєднання гр. Гирявець І. О. на 4 робочих дні. 

 

Перевіркою встановлено, що 10.07.2018 гр. Гирявець І. О., на виконання умов договору 

сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, 

послуга з приєднання по вказаному вище договору мала бути надана у строк 3 місяці від дати 

оплати, тобто до 10.10.2018. 

Відповідно до інформації наданої комісії з перевірки листом АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

від 15.02.2022 № 30/08-01547 технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які 

знаходяться поблизу належної гр. Гирявець І.О. земельної ділянки, не забезпечується можливість 

збільшення потужності електроустановок замовника, з дотриманням показників якості та 

надійності електропостачання, тому Товариством розроблено проектну документацію на мережі 

зовнішнього електропостачання, якою передбачається  будівництво ПЛ-10 кВ від додатково 

встановленої опори в створі опор № 31 та № 32 довжиною 61 м з встановленням двох нових опор. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» було розпочато процедуру відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, про що замовника було повідомлено 

листами: 

 від       15.08.2018        №       15/16-047086,       від       14.09.2018       №       15/16-053508,  

 від       12.10.2018       №       15/16-059934,        від      09.11.2018      №        15/16-065157, 

 від       07.12.2018       №       15/16-070546,       від       04.01.2019       №       15/16-000567,  

 від       01.02.2019       №       15/16-007120,       від       01.03.2019       №       15/16-010835,  

 від       29.03.2019       №       15/16-015264,       від       25.04.2019       №       15/16-020169, 
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 від       23.05.2019       №       15/16-024744,       від       20.06.2019       №       15/16-030692, 

 від       18.07.2019       №       15/16-035490,       від       19.08.2019       №       15/16-041332,  

 від       18.09.2019       №       15/16-047270,       від       17.10.2019       №       15/16-053205,  

 від       13.11.2019       №       15/16-058923,       від       16.12.2019       №       15/16-065432, 

 від       27.12.2019       №       15/16-067889,       від       03.01.2020       №       15/16-000415 

 від       13.01.2020       №       15/16-001635,       від       23.01.2020       №       15/16-004436, 

 від       31.01.2020       №       15/16-006282,       від       10.02.2020       №       15/16-007977, 

 від       20.02.2020       №       34/10-010656,       від       01.03.2020       №       34/10-013067, 

 від       11.03.2020       №       34/10-015165,       від       20.03.2020       №       34/10-017155,  

 від       30.03.2020       №        34/10-018976,      від        09.04.2020      №       34/10-020867,  

 від       17.04.2020       №       34/10-022291,       від       27.04.2020       №       34/10-023550,  

 від       07.05.2020       №       34/10-024929,       від       15.05.2020       №       34/10-026078, 

 від       25.05.2020       №       34/10-027648,       від       04.06.2020       №       34/10-029173, 

 від       12.06.2020       №       34/10-030486,       від       22.06.2020       №       34/10-031857, 

 від       02.07.2020       №       34/10-033594,       від       10.07.2020       №       34/10-035161, 

 від       20.07.2020       №       34/10-036250,       від       30.07.2020       №       34/10-037925,  

 від       07.08.2020       №       34/10-039409,       від       17.08.2020       №       34/10-041069, 

 від       27.08.2020       №       34/10-043095,       від       04.09.2020       №       34/10-044501, 

 від       14.09.2020       №       34/10-046053,       від       24.09.2020       №       34/10-048504, 

 від       02.10.2020       №       34/10-050331,       від       12.10.2020       №       34/10-051904, 

 від       22.10.2020       №       34/10-054261,       від       30.10.2020       №       34/10-056364, 

 від     09.11.2020        №      34/10-05227 про необхідність збільшення строку надання послуги 

зі стандартного приєднання, встановленого пунктом 3.1 Договору на 30 календарних днів, через 

затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики (з наданням документального підтвердження причин виникнення 

затримки). 

Аналізом листів АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» від 19.08.2019 № 15/16-041332, від 16.12.2019 

№ 15/16-065432 встановлено недотримання терміну повідомлення замовника, а саме  

гр. Гирявець І.О. про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об’єктів електроенергетики. 

 

Під час проведення перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки 

копію акту здачі-прийняття виконаних робіт згідно договору від 29.05.2018 № 1102420/67102 

наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від 05.01.2021 № 1102420 підписаного  

гр. Гирявець І.О.  

 

10 підпункту 14 пункту 3 статті 46 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 2 пункту 11.5.2  

глави 11.5 розділу XI Кодексу 

систем розподілу 

 
 

підпункту  8  пункту  5.1.2.  

 глави  5.1  розділу  V  Правил 

 

 

у частині обов’язку оператора системи розподілу 

припиняти електроживлення споживача за зверненням 

електропостачальника у порядку, визначеному Кодексом 

системи розподілу; 

 

щодо припинення електроживлення споживача у 

порядку та у випадках, визначених кодексом системи 

розподілу та правилами роздрібного ринку; 
 

 

у частині припинення  електроживлення Користувача 

(споживача  електричної  енергії)  у  випадках,  визначених 

Правилами роздрібного ринку електричної енергії; 

 

у частині обов’язку оператора системи  припиняти  

у випадках та в порядку, визначених Кодексом систем 

розподілу або Кодексом системи передачі та цими 

Правилами, електроживлення споживача за зверненням 
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підпункту 2 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 6.5 Типового договору 

електропостачальника про 

надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії, 

який є додатком 4 до Правил 

 

пункту 10.2.22 глави 10.2  

розділу X Кодексу комерційного 

обліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 12.4.4 глави 12.4  

розділу XII Кодексу 

комерційного обліку 

електропостачальника відповідно до умов договору з 

електропостачальником; 

 

щодо забезпечення та здійснення комерційного обліку 

електричної енергії та обміну даними комерційного обліку 

відповідно до правил ринку та кодексу комерційного 

обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

щодо покладання обсягів електричної енергії, 

використаної споживачем постачальника після дати, 

зазначеної постачальником у вимозі про відключення, на 

втрати оператора системи; 

 

 

в частині не повідомлення, за результатами вирішення 

суперечки, відповідні сторони, що всі дані комерційного 

обліку з часу останньої дати достовірної реєстрації даних 

до початку процедури вирішення суперечки буде 

замінено, не надання значення оновлених даних 

комерційного обліку всім заінтересованим сторонам, не 

повідомлення часу і дати останнього зчитування даних, 

що пройшли валідацію або часу і дати  зчитування показів 

лічильника, зробленого на місці представниками ППКО  

(у ролі ОЗД); 

 

в частині не виконання функції оператора системи за 

місцем провадження ними господарської діяльності з 

розподілу/передачі електричної енергії за рахунок коштів, 

передбачених у тарифі на розподіл/передачу електричної 

енергії, щодо передачі даних комерційного обліку для 

розрахунків на ринку до дати запуску інформаційного 

обміну між учасниками ринку через Датахаб 

 

Щодо звернення НЕК «Укренерго» від 28.09.2021 
 

До НКРЕКП надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 28.09.2021 № 01/43509  

(вх. НКРЕКП від 28.09.2021 № 19548/1-21) стосовно надання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до 

адміністратора комерційного обліку електричної енергії (далі – АКО) недостовірних даних,  

де НЕК «Укренерго» повідомляє НКРЕКП про звернення ДПЗД «Укрінтеренерго»,  

як постачальника «останньої надії», щодо розбіжностей між даними комерційного обліку в 

системі ММS (версія 2) за січень 2021 року та даними звітів, що надає оператор системи розподілу 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» відповідно до вимог Тимчасового порядку визначення обсягів 

купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та 

операторами системи розподілу на перехідний період, що затверджений постановою НКРЕКП 

від 28.12.2018 № 2118. 

За інформацією ДПЗД «Укрінтеренерго», постачальник «останньої надії» листом від 

16.12.2020 № 44/09-000273/В звернувся до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» з вимогою про 

відключення об’єктів споживача ПАТ «Херсонський завод карданних валів» (далі – Споживач)  

у з 04.01.2021 року та повідомив, що фактично дана вимога була виконана ОСР лише 27.01.2021. 

Слід зазначити, що відповідно до статті 64 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», пунктів 3.4.4 глави 3.4 розділу ІІІ та пункту 5.4.2 глави 5.4 розділу V Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, 

постачальник «останньої надії» здійснює постачання електричної енергії споживачу протягом 
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строку, який не може перевищувати 90 днів, та зобов’язаний припинити постачання 

електричної енергії споживачу у разі закінчення встановленого Законом строку постачання 

електричної енергії постачальником «останньої надії». 

У відповідь на звернення НЕК «Укренерго» (лист від 09.04.2021 № 01/14356)  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листом від 01.07.2021 № 44-047763-10 повідомило АКО, що для 

проведення робіт з припинення розподілу на об’єктах споживача ПАТ «Херсонський завод 

карданних валів» 04.01.2021 та повторно 21.01.2021 представників ОСР не було допущено до 

об’єктів Споживача, про що складено акти-недопуску, які наведені в додатку 1. За інформацією 

ОСР відключення об’єктів Споживача фактично відбулось 27.01.2021. 
 

Таким чином АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не вжито заходів щодо забезпечення 

відключення об’єктів споживача ПАТ «Херсонський завод карданних валів» на вимогу 

постачальника «останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» в терміни зазначені у вказаній вимозі. 

 

 

Згідно з положеннями пункту 6.5 Типового договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є додатком 4 до ПРРЕЕ, визначено, що 

обсяги електричної енергії, використані споживачем постачальника після дати, зазначеної 

постачальником у вимозі про відключення покладаються на втрати оператора системи. 

Відповідно до положень пункту 12.4.4 глави 12.4 розділу XII Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – Кодекс 

комерційного обліку) до дати запуску інформаційного обміну між учасниками ринку через 

Датахаб функції щодо ведення реєстрів, припинення електропостачання, приймання результатів 

вимірювання (показів лічильників), обробки, формування, профілювання, валідації, агрегації та 

передачі даних комерційного обліку для розрахунків на ринку виконують оператори системи  

за місцем провадження ними господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії 

за рахунок коштів, передбачених у тарифі на розподіл/передачу електричної енергії. 

НЕК «Укренерго» в листі від 28.09.2021 № 01/43509 крім іншого повідомляє, що  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» обсяг електричної енергії, спожитий Споживачем, якому повинно 

було бути припинено постачання електричної енергії на вимогу постачальника «останньої надії» 

з 04.01.2021, визначає як обсяг споживача ДПЗД «Укрінтеренерго» та відмовляється проводити 

коригування даних в системі ММS та у відповідних звітних документах. 

 

Таким чином, комісією з перевірки встановлено порушення в частині передачі  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до АКО даних комерційного обліку для розрахунків на ринку  

щодо обсягів електричної енергії, використаної споживачами ДПЗД «Укрінтеренерго»,  

з урахуванням обсягів електричної енергії використаної АТ «Херсонський завод карданних 

валів» після дати зазначеної ДПЗД «Укрінтеренерго» у вимозі про відключення. 

 

 

Відповідно до положень глави 2.2 Кодексу комерційного обліку, до функцій АКО 

відноситься, в тому числі, забезпечення центральної агрегації та сертифікації даних комерційного 

обліку; надання сертифікованих даних комерційного обліку електричної енергії адміністратору 

розрахунків та забезпечення вирішення суперечок та спірних питань щодо організації та 

здійснення комерційного обліку. 

Слід зазначити, що згідно з положеннями пункту 10.2.22 глави 10.2 розділу X Кодексу 

комерційного обліку, якщо за результатами вирішення суперечки АКО буде прийнято рішення, 

що результати вимірювання та/або значення даних мають бути замінені, ППКО (у ролі ОДКО) 

повинен: 

1) поінформувати відповідні сторони, що всі дані комерційного обліку з часу останньої дати 

достовірної реєстрації даних до початку процедури вирішення суперечки буде замінено; 

2) надати значення оновлених даних комерційного обліку всім заінтересованим сторонам; 

3) якщо результати вимірювання з лічильника зчитуються дистанційно за допомогою 

автоматизованої системи, повідомити час і дату останнього зчитування даних, що пройшли 

валідацію; 
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4) якщо покази лічильника зчитуються і реєструються на місці вручну або електронним 

шляхом через локальний порт, часом і датою останнього зчитування достовірних даних 

вважатиметься дата останнього зчитування показів лічильника, зробленого на місці 

представниками ППКО (у ролі ОЗД). 

 

Перевіркою встановлено, що за результатами розгляду звернення ДПЗД «Укрінтеренерго» 

від 24.02.2021 № 44/10-1209/пон НЕК «Укренерго» листом від 09.04.2021 № 01/14356 

інформувала постачальника «останньої надії» та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» про результати 

вирішення суперечки та повідомляла, що результати вимірювання та/або значення даних 

мають бути замінені, ППКО (у ролі ОДКО) згідно з положеннями пункту 10.2.22 глави 10.2 

розділу X ККО. 

На підставі зазначено вище НЕК «Укренерго» листом від 28.09.2021 № 01/43509 повідомила 

НКРЕКП, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» відмовляється проводити коригування даних в 

системі ММS та у відповідних звітних документах. 

 

 

Відповідно до вимог пункту 10.2.26 глави 10.2 розділу X Кодексу комерційного обліку, 

якщо вирішення суперечки передбачає зміну даних, АКО повинен провести нове формування 

сертифікованих даних для відповідних учасників ринку та передати ці дані адміністратору 

розрахунків та учасникам ринку для здійснення перерахунку платежів. 

На підставі зазначеного НЕК «Укренерго» з метою вирішення суперечки здійснив зміну 

даних та провів нове формування сертифікованих даних для відповідних учасників ринку та 

передав ці дані АР та учасникам ринку для здійснення перерахунку платежів.  

 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомило комісію з перевірки, що листами: 

1) від 22.12.2021 № 21/104644 направило на адресу постачальник «останньої надії» ДПЗД 

«Укрінтеренерго» акт коригування до акту прийому-передачі послуги з розподілу електричної 

енергії за січень 2021 року, в якому скоригований обсяг купівлі-продажу електричної енергії по 

споживачу ПАТ «Херсонський завод карданних валів», який не був погоджений ДПЗД 

«Укрінтеренерго» та підписаний із розбіжностями; 

2) від 18.01.2022 № 22/09-005994 направило на адресу НКРЕКП скориговані форми                  

№ 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл за І, ІІ квартали 2021 року та 2а-НКРЕКП-розподіл 

електричної енергії за січень-листопад 2021 року; 

3) від 19.01.2022 № 21/08-006200 направило на адресу НКРЕКП скориговані форми                  

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл за І, ІІ, ІІІ квартали 2021 року. 

 

Крім того, Ліцензіат 16.02.2022 повідомив комісію з перевірки, що зазначене спірне 

питання між АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ДПЗД «Укрінтеренерго» вирішувалось у 

судовому порядку та згідно з рішенням господарського суду м. Києва від 22.09.2021 по справі 

№ 910/8664/21 за позовом АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до ДПЗД «Укрінтеренерго» про 

стягнення заборгованості. Позовні вимоги АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» задовольнили повністю. 

 

Крім того, за поясненнями Ліцензіата, на адресу АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» надійшов лист 

НЕК «Укренерго» від 20.12.2021 № 01/60495, яким  у відповідь на лист ОСР від 18.11.2021  

№ 22/09-093004 про закріплення заборгованості за обсяги е/е рішенням господарського суду  

м. Києва від 22.09.2021 по справі № 910/8664/21 за постачальником «останньої надії»  

ДПЗД «Укрінтеренерго», яким НЕК «Укренерго» повідомив про необхідність проведення нового 

формування сертифікованих даних комерційного обліку по споживачам, постачання 

електричної енергії яким здійснює ПОН, відповідно до прийнятого судом Рішення, яке буде 

можливо здійснити новою версією даних відповідно до встановлених регламентів та в порядку 

інформаційного обміну. Разом з тим, НЕК «Укренерго»  повідомила, що у зв’язку із наявністю 

Рішення суду, на наявні звернення учасників не видавались рішення по суперечкам з метою 

оновлення даних комерційного обліку обсягів  ДПЗД «Укрінтеренерго» за інші періоди. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

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

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

Конституцією та законами України. 

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

Україні здійснюють виключно суди.  

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

посадовими особами не допускаються. 

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

Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

11 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу  

(у редакції, що діяла до 01 червня 

2021 року) 

 

 
 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким встановлено, зокрема, що строк надання послуги зі 

стандартного 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.  

В частині 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); 

Щодо звернення гр. Ващенко Р.О. 

 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Ващенко Р.О. від 27.10.2021 (вх. НКРЕКП від 

11.11.2021 № В-18675/21) щодо врегулювання взаємовідносин із АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  

в частині приєднання її об’єкту до електричних мереж. 

Перевіркою встановлено, що між гр. Ващенко Р.О. та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

взаємовідносини щодо приєднання індивідуального житлового будинку до електричних мереж  

за адресою замовника врегульовано договором про стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу від 15.04.2021 № 1194055/91035, невід’ємним додатком до якого є технічні 

умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 25.03.2021  

№ 32/1194055, замовлена до приєднання потужність в точці приєднання становить 30 кВт 

(приєднання ІІ ступеню потужності). 
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19.04.2021 гр. Ващенко Р.О. на виконання умов договору від 15.04.2021 № 1194055/91035, 

було проведено оплату рахунку, наданого ОСР на суму 52 704 грн, що склало  100 % суми 

визначеної пунктом 4.1 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу.  

На підставі зазначеного та з урахуванням оплати гр. Ващенко Р.О. 19.04.2021 рахунку за 

приєднання, визначеної пунктом 4.1 договору,  послуга з приєднання мала бути надана до 

19.06.2021, а саме протягом 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до Договору про приєднання.  

Під час перевірки встановлено, що відповідно до положень розділу ІІ технічних умов на 

приєднання від 25.03.2021 № 32/1194055, в яких зазначено, що для одержання потужності в точці 

приєднання проєктна документація від точки забезпечення потужності до точки приєднання має 

передбачати – виконання реконструкції ПЛ-0,4 кВ  Л-6 КТП-10/0,4 кВ № 79. Обсяг реконструкції 

визначити проєктом.  

Крім того, за інформацією, наданою ОСР комісії з перевірки, в рамках договору  

укладеного з гр. Ващенко Р.О. та відповідно до технічних умов від 25.03.2021 № 32/1194055  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» було розроблено проектну документацію, згідно якої необхідно 

виконати реконструкцію ПЛ-0,4 кВ ЗТП-10/0,4 кВ №79, а саме: заміна проводу довжиною 175 м 

з укріпленням двох опор підкосами.  

Для реалізації зазначеного проєкту, Товариством було розпочато процедуру здійснення 

заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики для надання послуги з приєднання, про що ОСР було надані наступні 

повідомлення гр. Ващенко Р.О., а саме листами:  

від 12.05.2021 № 37/11-033700, від 21.05.2021 № 37/11-036525,                                                                            

від 31.05.2021 № 37/11-039193, від 10.06.2021 № 37/11-042836,                                                                              

від 09.07.2021 № 37/11-050690, від 06.08.2021 № 37/11-058081,                                                                            

від 03.09.2021 № 37/11-066897, від 01.10.2021 № 37/11-079485,                                                                          

від 29.10.2021 № 33/13-087615, від 26.11.2021 № 33/13-095773,                                                                          

від 24.12.2021 № 33/13-105272, від 14.01.2022 № 33/13-004337,                                                                          

від 24.01.2022 № 33/13-007881, від 03.02.2022 № 33/13-011221,                                                                                 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» інформувало про збільшення строку надання послуги зі 

стандартного приєднання та надавало документальне підтвердження причин виникнення 

затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР з наданням копій 

офіційного листування.  

Комісія з перевірки зазначає, що листами від 10.06.2021 № 37/11-042836,                                                                              

від 09.07.2021 № 37/11-050690, від 06.08.2021 № 37/11-058081,                                                                            

від 03.09.2021 № 37/11-066897, від 01.10.2021 № 37/11-079485,                                                                          

від 29.10.2021 № 33/13-087615, від 26.11.2021 № 33/13-095773,                                                                          

від 24.12.2021 № 33/13-105272, від 14.01.2022 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомляло 

Ващенко Р.О. про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики більше ніж на 10 календарних днів. 

 

За інформацією АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на час здійснення перевірки ОСР 

продовжується процедура відведення земельних ділянок. 
 

12 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 
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пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

 
 

 

 

у частині надання протягом 2 робочих днів, починаючи 

з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання від дня отримання заяви інформації замовнику 

у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів з 

обґрунтуванням причин наведених зауважень 

Щодо звернення гр. Гієш О. В. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Гієш О.В. від 15.11.2021 (вх. НКРЕКП від 16.11.2021 

№ Г-18933/21) щодо безпідставної відмови АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» у наданні послуги з 

приєднання електроустановок до електричних мереж та щодо ненадання замовнику інформації 

про результати розгляду заяв про приєднання у спосіб, указаний ним у заяві про приєднання. 

За результатами опрацювання, наданих комісії з проведення перевірки матеріалів 

встановлено, що гр. Гієш О.В. звернулась 12.10.2021 до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою 

про приєднання електроустановки певної потужності  щодо зміни технічних параметрів у 

житловому будинку за адресою замовника, замовлена до приєднання потужність в точці 

приєднання становила 32 кВт (приєднання ІІ ступеню). Заява була зареєстрована ОСР від 

13.10.2021 за № 13/052718,  

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви та 

комплекту документів гр. Гієш О.В. листом від 18.10.2021 № 28/06-087794 проінформувало 

замовника про її неналежне оформлення (в заяві не вірно вказано адресу об’єкту  приєднання,  

а саме адреса не відповідає адресі зазначеній в договорі купівлі-продажу житлового будинку, 

який було надано замовником). 

Згідно з пунктом 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, у разі відсутності 

повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, 

поданих особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, ОСР 

приймає частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв. 

Процедура надання послуги з приєднання розпочинається після отримання ОСР всіх 

документів, вичерпний перелік яких передбачений пунктом 4.4.2 цієї глави, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання або дати надання замовником 

повного комплекту документів та/або усунення зауважень щодо належного оформлення 

документів, що додаються до заяви.  

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від дня 

отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень. 

Проаналізувавши дії АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» в частині розгляду заяви про приєднання 

гр. Гієш О.В. від комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом повідомлено заявника про 

неналежне оформлення заяви з порушенням на 1 день. 

 

Довідково слід зазначити, що станом на момент перевірки, послугу з приєднання до 

електричних мереж гр. Гієш О.В. надано, що підтверджується Повідомленням про надання 

послуги з приєднання від 20.01.2022 № ТУ 0011980912211210110000001. 

 

13 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 
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пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу  

(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

 
 

 

 

яким визначено, що 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 проектування 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). 

Щодо звернення гр. Стець А. С.  
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Стець А. С. від 29.11.2021 (вх. НКРЕКП від 29.11.2021 

№ С-19864/21) щодо перевищення терміну збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об’єктів електроенергетики. 

Між гр. Стець А. С. та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини щодо приєднання його 

об’єкту до електричних мереж за адресою замовника врегульовано Договором про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 12.03.2021 № 1192393/90370, 

невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 02.03.2021 № 25/1192993. Величина замовленої до приєднання (у точці 

приєднання) потужності становить 30 кВт (приєднання ІІ ступеню потужності). 

15.03.2021 гр. Стець А. С., на виконання умов договору від 12.03.2021 № 1192393/90370 

сплатив кошти у розмірі 10 440 грн 00 коп. (20% від повної вартості послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж з ПДВ).  

Таким чином відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу 

 (в редакції, що діяла до 01.06.2021) послуга з приєднання по договору від 12.03.2021  

№ 1192393/90370 мала бути надана замовнику до 14.05.2021 (включно). 

За поясненням Ліцензіата, наданим комісії з перевірки листом від 15.02.2022 № 30/08-01547 

в рамках Договору та відповідно технічних умов від 02.03.2021  № 25/1192993 було розроблено 

проектну документацію (ПЛ-000.38/0687-ЕП), згідно з якої передбачається реконструкція  

ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10/0,4кВ № 257, у тому числі будівництво ПЛ-0,4кВ  від РП-0,4кВ  

КТП-10/0,4кВ  № 257 довжиною 235 м з укріпленням однієї опори підкосом.   

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», у відповідності з вимогами законодавства, будівельних норм, 

стандартів і правил, розпочало процедуру відведення земельної ділянки під електроустановки 

зовнішнього електрозабезпечення на період виконання будівельно-монтажних робіт. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листами  від 01.04.2021 № 37/11-021267, від 09.04.2021  

№ 37/11-024266, від 19.04.2021 № 37/11-027322, від 29.04.2021 № 37/11-030752, від 07.05.2021  

№ 37/11-032892, від 17.05.2021 № 37/11-034540, від 27.05.2021 № 37/11-038326, від 04.06.2021  

№ 37/11-040549, від 02.07.2022 № 37/11-048127, 30.07.2021 № 37/11-055964, від 28.08.2021  

№ 37/11-064000, від 27.09.2021 № 37/11-078016, від 27.10.2021 № 33/13-086835, від 26.11.2021 

№ 33/13-095538, від 24.12.2021 № 33/13-105103, від 14.01.2022 № 33/13-004342, від 24.01.2021 

№ 33/13-007883, надавало замовнику інформацію про стан процесу відведення земельної ділянки 

на час виконання будівельних робіт з документальним підтвердженням причин виникнення 

затримки та повідомляє про необхідність переривання строку приєднання, визначеного п. 3.1.1.  

Договору. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що листами від 04.06.2021 № 37/11-040549, від 02.07.2022  

№ 37/11-048127, від 30.07.2021 № 37/11-055964, від 28.08.2021 № 37/11-064000, від 27.09.2021  
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№ 37/11-078016, від 27.10.2021 № 33/13-086835, від 26.11.2021 № 33/13-095538, від 24.12.2021  

№ 33/13-105103, від 14.01.2022 № 33/13-004342, АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомляло  

гр. Стець А. С. з порушенням терміну повідомлення про подовження строку надання послуги 

з приєднання. 

 

За інформацією АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на час здійснення перевірки ОСР 

продовжується процедура відведення земельних ділянок. 
 

14 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 
 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким визначено, що 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 проектування 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). 

Щодо звернення гр. Гноєвої Л. Г. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Гноєвої Л. Г. (вх. НКРЕКП від 29.11.2021 № Г-19861/21) 

щодо перевищення терміну збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання 

через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об’єктів електроенергетики. 

Перевіркою встановлено, що між гр. Гноєвою Л. Г. та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

взаємовідносини щодо приєднання житлового будинку до електричних мереж за адресою 

замовника врегульовано Договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу від 05.04.2021 № 1192359/90339 (далі – Договір), невід’ємним додатком до якого є 

технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 29.03.2021 

№ 25/1192359. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 

30,5 кВт (приєднання ІІ ступеню потужності). 

07.04.2021 гр. Гноєвою Л.Г. на виконання умов договору від 05.04.2021 № 1192359/90339 

сплачено кошти у розмірі 9 640 грн 00 коп. (20% від повної вартості послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж).  

За поясненням Ліцензіата, наданим комісії з перевірки листом від 15.02.2022 № 30/08-01547 

в рамках Договору та відповідно технічних умов № 25/1192359 від 29.03.2021 було розроблено 

проектну документацію (ПЛ-000.38/1637-ЕП), згідно з якої передбачається реконструкція  

ПЛ-0,4кВ Л-2 КТП-10/0,4кВ № 257, а саме: заміна проводу  довжиною 215 м з укріпленням однієї 

опори підкосом та встановленням однієї нової опори для дотримання габаритів над дорогою. 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» листами  від 21.04.2021 № 37/11-028385, від 30.04.2021  

№ 37/11-031057, від 07.05.2021 № 37/11-032902, від 17.05.2021 № 37/11-034550, від 27.05.2021  

№ 37/11-038336, від 04.06.2021 № 37/11-040559,  від 02.07.2021 № 37/11-048137, від 30.07.2021 
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№ 37/11-055974, від 28.08.2021 № 37/11-064008, від 27.09.2021 № 37/11-078024, від 27.10.2021 

№ 33/13-086843,від 26.11.2021 № 33/13-095546, від 24.12.2021 № 33/13-10511, від 14.01.2022  

№ 33/13-004340, від 24.01.2022 № 33/13-007882, надавало замовнику інформацію про стан 

процесу відведення земельної ділянки на час виконання будівельних робіт та повідомляло про 

необхідність переривання строку приєднання, визначеного пунктом 3.1.1.  Договору. 

Комісія з перевірки зазначає, що листами від від 04.06.2021 № 37/11-040559,  від 02.07.2021 

№ 37/11-048137, від 30.07.2021 № 37/11-055974, від 28.08.2021 № 37/11-064008, від 27.09.2021  

№ 37/11-078024, від 27.10.2021 № 33/13-086843, від 26.11.2021 № 33/13-095546,  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомляло гр. Гноєву Л. Г. про збільшення строку надання 

послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не відповідає вимогам 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 01.06.2021). 

 

За інформацією АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», на час здійснення перевірки ОСР 

продовжується процедура відведення земельних ділянок. 
15 підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.1.2 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

в частині обов’язку ліцензіата надавати послуги  

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

в частині  відмови в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу; 

 

Щодо звернення гр. Москатова  Д.М. 
 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Москатова Д.М. від 19.10.2021 (вх. НКРЕКП  

від 23.10.2021 № М-17351/21) щодо врегулювання взаємовідносин із АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 

в частині відмови в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу. 

За результатами опрацювання, наданих комісії з проведення перевірки матеріалів 

встановлено, що 09.06.2021 представник, що діє згідно з довіреністю в інтересах  

гр. Москатова Д.М., звернувся до АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» із заявою про нестандартне 

приєднання до електричних мереж систем розподілу «під ключ» а саме об’єкта: вбудовані 

підвальні приміщення будинку розташованого за адресою замовника з розрахунковою 

потужністю 12 кВт. Заява була зареєстрована ОСР 10.06.2021 за № 13/028314.  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви та комплекту документів   

гр. Москатова Д.М. листом від 11.06.2021 № 38/06-045159 проінформувало замовника про 

відмову в наданні технічних умов приєднання до електричних мереж, посилаючись на 

положення пункту 4.1.40 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу.  

 

Слід зазначити, що пунктом 4.1.40 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу визначено, 

що послуга з приєднання електроустановок квартир або вбудованих приміщень, які є частиною 

внутрішнього об’єкта будівлі, здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання 

будинку/будівлі в цілому згідно з порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею 

замовленої потужності на електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. 

Функції замовника такого приєднання можуть бути покладені власником (управителем) будинку 

на будь-яку особу шляхом оформлення представництва у порядку, встановленому 

законодавством, на укладення договору про приєднання до електричних мереж (зміну технічних 

параметрів) будинку в цілому. 

Приєднання нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку, які не належать до 

житлового фонду і є самостійними об’єктами нерухомого майна, мають окремий вхід ззовні 

та відокремлені від іншого об'єкта споруди (будівлі) стінами та перекриттями, що 

зазначається замовником у заяві про приєднання, може здійснюватись в порядку, 

визначеному главами 4.3, 4.4 та 4.6 цього Кодексу, на підставі договору про нестандартне 

приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини приєднання. 



28 

 

Перевіркою встановлено, що листом від 05.08.2021 № 13/038817 представник  

гр. Москатова Д.М. звернувся до ОСР щодо повторного розгляду його заяви, надав технічний 

паспорт на приміщення та зазначив що його об’єкт є нежитловим приміщенням у 

багатоквартирному будинку, які не належать до житлового фонду і є самостійними об’єктом 

нерухомого майна, має окремий вхід ззовні та відокремлені від іншого об’єкта споруди (будівлі) 

стінами та перекриттями.  

Товариство надало відповідь листом від 06.08.2021 № 38/06-062057 про відмову в наданні 

технічних умов приєднання до електричних мереж, зазначивши, що приєднання 

електроустановок вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, 

здійснюється шляхом замовлення в ОСР послуги з приєднання будинку/будівлі в цілому згідно з 

порядком, визначеним цим Кодексом, із подальшою передачею замовленої потужності на 

електроустановку замовника, що є частиною об’єкта архітектури. 

Комісія з перевірки проаналізувала відповіді надані АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та 

матеріали надані замовником і дійшла висновку, що оскільки замовником надано технічний 

паспорт на нежитлове приміщення, яким підтверджується наявність у приміщенні окремого 

входу ззовні та з урахуванням того, що об’єкт замовника відокремлений від інших об’єктів 

споруди (будівлі) стінами та перекриттями ОРС неправомірно відмовив замовнику.  

 

Ліцензіат повідомив комісію з перевірки, що 04.02.2022 представник гр. Москатова Д.М. 

звернувся з новою заявою на нестандартне приєднання, яка була зареєстрована  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» від 04.02.2022 за № 13/007415. 

За результатами опрацювання наданих комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

заявник  замінив інформацію в заяві на приєднання, а саме: було змінено: 

- тип приєднання з «нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

«під ключ» на «про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу з 

проектуванням лінійної частини приєднання замовником»; 

- точка підключення з «приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 

суб’єкта господарювання, який не є ОСР» на «приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж суб’єкта господарювання, який є ОСР». 
 

Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» за результатами розгляду заяви 

та комплекту документів замовника листом від 16.02.2022 № 28/06-015761 надало  

гр. Москатову Д.М. підписані ОСР технічні умови, що є невід'ємним додатком до договору  

за № (ідентифікатор) ТУ 0016311602221210130000001. Величина замовленої до приєднання  

(у точці приєднання) потужності з урахуванням існуючої дозволеної потужності становить  

12,00 кВт (приєднання І ступеню потужності). 

 

16 підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 2 пункту 11.5.2  

глави 11.5 розділу XI Кодексу 

систем розподілу 

 

підпункту 8 пункту 5.1.2  

глави  5.1 розділу V Правил  

 

 

 

 

 

підпункту 2 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення 

споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом 

системи розподілу та правилами роздрібного ринку; 

 

у частині припинення  електроживлення Користувача 

(споживача  електричної  енергії)  у  випадках,  визначених 

Правилами роздрібного ринку електричної енергії; 

 

у частині обов’язку оператора системи  припиняти у 

випадках та в порядку, визначених Кодексом систем 

розподілу або Кодексом системи передачі та цими 

Правилами, електроживлення споживача за зверненням 

електропостачальника відповідно до умов договору з 

електропостачальником; 
 

щодо забезпечення та здійснення комерційного обліку 

електричної енергії та обміну даними комерційного обліку 

відповідно до правил ринку та кодексу комерційного 
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пункту 6.5 Типового договору 

електропостачальника про 

надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії, 

який є додатком 4 до ПРРЕЕ 

 

пункту 10.2.22 глави 10.2  

розділу X ККО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 12.4.4 глави 12.4  

розділу XII ККО 
 

 

 

обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

щодо покладання обсягів електричної енергії, 

використаної споживачем постачальника після дати, 

зазначеної постачальником у вимозі про відключення, на 

втрати оператора системи; 

 

 

в частині не повідомлення, за результатами вирішення 

суперечки, відповідні сторони, що всі дані комерційного 

обліку з часу останньої дати достовірної реєстрації даних 

до початку процедури вирішення суперечки буде 

замінено; не надання значення оновлених даних 

комерційного обліку всім заінтересованим сторонам; не 

повідомлення часу і дати останнього зчитування даних, 

що пройшли валідацію або часу і дати  зчитування показів 

лічильника, зробленого на місці представниками ППКО (у 

ролі ОЗД); 

 

в частині не виконання функцій оператора системи за 

місцем провадження ними господарської діяльності з 

розподілу/передачі електричної енергії за рахунок коштів, 

передбачених у тарифі на розподіл/передачу електричної 

енергії, щодо передачі даних комерційного обліку для 

розрахунків на ринку до дати запуску інформаційного 

обміну між учасниками ринку через Датахаб 

Щодо звернення НЕК «Укренерго» від 18.11.2021 
 

До НКРЕКП надійшло звернення НЕК «Укренерго» від 18.11.2021 № 01/52481 (вх. НКРЕКП 

від 18.11.2021 № 241109/1-21) стосовно надання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до адміністратора 

комерційного обліку електричної енергії (АКО) недостовірних даних, де НЕК «Укренерго» 

повідомляє НКРЕКП про звернення ДПЗД «Укрінтеренерго» від 17.05.2021 № 44/10-5373/пон,  

як постачальника «останньої надії», щодо розбіжностей між даними комерційного обліку в 

системі ММS (версія 2) за квітень 2021 року та даними звітів, що надає оператор системи 

розподілу АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» відповідно до вимог Тимчасового порядку визначення 

обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та 

операторами системи розподілу на перехідний період, що затверджений постановою НКРЕКП 

від 28.12.2018 № 2118 (далі – Тимчасовий порядок). 

За інформацією ДПЗД «Укрінтеренерго», як постачальника «останньої надії», у наданому 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» звіті щодо фактичного (звітного) корисного відпуску електричної 

енергії за точками комерційного обліку (площадками вимірювання) споживачів постачальника 

«останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» (далі – Звіт) за квітень 2021 року по споживачу 

Гладківська загально-освітня школа І-ІІІ ст. Голопристанської міської ради Херсонської області 

(ЄДРПОУ 24952931) зазначені показники фактичного корисного відпуску з від’ємними 

значенням споживання -674 кВт*год по 2 класу із зазначеним періодом постачання 

електроенергії з 01.04.2021 (00:00:00 год) по 30.04.2021 (24:00:00 год). 

При цьому в аналогічних Звітах за січень місяць та лютий місяць 2021 року по згаданому 

споживачу обсяг споживання складав: 

 95 кВт*год по 2 класу із зазначеним періодом постачання електроенергії з 01.01.2021 

(00:00:00 год) по 31.01.2021 (24:00:00год); 

 479 кВт*год по 2 класу з зазначеним періодом постачання електроенергії з 01.02.2021 

(00:00:00 год) по 28.02.2021 (24:00:00год),  

що разом за січень та лютий складає 674  кВт*год.   
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На підставі зазначеного, надані АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» на адресу ДПЗД 

«Укрінтеренерго» Звіти за січень та лютий 2021 року потребують коригування в тому числі 

шляхом оформлення  коригувальних Актів до Актів приймання-передачі послуг з розподілу та 

передачі електричної енергії.  

Крім того ДПЗД «Укрінтеренерго» повідомило, що відповідно до листа  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» від 04.01.2021 № 45/06-000405 споживачі зазначені в Додатку 1 

до цього листа переведені з 01.01.2021 до постачальника «останньої надії», відповідно до вимог 

пункту 4 розділу 1 статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» у разі необрання 

споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім 

електропостачальником. 

 

ДПЗД «Укрінтеренерго» на виконання підпункту 8 пункту 9.6.3 глави 9.6 розділу IX  

ПРРЕЕ, листом від 05.03.2021 № 44/09-2523/ПОН повідомило ОСР АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

про завершення 31 березня 2021 року 90 денного терміну постачання електричної енергії 

споживачам постачальника «останньої надії» зазначених у додатку 1 до листа до листа  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» від 04.01.2021 № 45/06-000405 та які наведені в таблиці: 

№ 

з/п 

код 

ЄДРПО 
Найменування споживача 

Обсяг 

споживання 

згідно Звіту за 

квітень 2021, 

кВт*год 

1 24107607 ПАТ «Голопристанський  винзавод» -810 

2 08564707 Державна установа «Херсонський слідчий ізолятор» -120 396 

3 38340663 
13 Державна пожежно-рятувальна частина головного управління ДСНС 

України у Херсонській області 
-1 228 

4 24751610 
Бериславська районна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа імені 

В.К.Сергеєва 
-2 202 

5 32618046 ТОВ «ВИКОЛ-ЭКСПО» -1 338 

6 40208276 

Комунальна установа «Іванівський районний центр по обслуговуванню 

закладів освіти, культури, молоді та спорту» Іванівської районної ради 

Херсонської області 

-8 417 

7 39002073 
Комунальна установа Бериславський районний центр по обслуговуванню 

закладів освіти 
-11 176 

8 25985089 Новокам’янська сільська рада Каховського району Херсонської області -1 292 

9 04402095 Сиваська селищна рада -25 217 

10 26519001 Тавричанська сільська рада Каховського району Херсонської області -1 428 

11 04526457 Лазурненська селищна рада Скадовського району Херсонської області -17 265 

12 33172854 Приватне підприємство «Виробничо-комерційна  фірма «Ерлін» -781 

13 34381816 
Долматівська сільська рада Голопристанського району Херсонської 

області 
-1 190 

14 39522785 
Комунальне підприємство Львівське сільське житлово-комунальне 

підприємство «ХВИЛЯ» 
-29 403 

15 14317108 
Державна установа «Центр обслуговування підрозділів Міністерства 

внутрішніх справ України» 
-822 

16 04401144 Лиманецька сільська рада -796 

17 24951326 Товариство з обмеженою відповідальністю «Південенерго» -570 

18 41114336 ТОВ «Дніпровський каскад» -7 

19 23130722 
Комунальний заклад «Гімназія ім. Т.Г. Шевченка» Херсонської обласної 

ради 
-5 280 

    ВСЬОГО -229 618 

 

Отже, ДПЗД «Укрінтеренерго» не є постачальником електричної енергії споживачам, 

наведеним в таблиці з 01.04.2021. 

Крім того, за інформацією ДПЗД «Укрінтеренерго», у наданому  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Звіті зазначаються показники фактичного корисного відпуску 

електроенергії по ТКОЕЕ по споживачам: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний 

комерційний промислово-інвестиційний банк» Філія» відділення ПАТ «Промінвестбанк» в                

м. Нова Каховка Херсонської області» в обсязі 1 кВт*год по 2 класу з зазначеним періодом 

постачання електроенергії з 01.04.2021 (00:00:00 год) по 30.04.2021 (24:00:00 год), База 
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відпочинку «Генгірка» в обсязі 2 488 кВт*год по 2 класу з зазначеним періодом постачання 

електроенергії з 01.04.2021 (00:00:00 год) по 30.04.2021 (24:00:00 год). 

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України зазначені споживачі 

припинили свою підприємницьку діяльність, а саме: 

1. Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово- інвестиційний 

банк» Філія» відділення ПАТ «Промінвестбанк» в м. Нова Каховка Херсонської області» 

припинило свою підприємницьку діяльність 28.12.2020. 

2. База відпочинку «Генгірка» припинило свою підприємницьку діяльність 19.12.2020  

Тому ДПЗД «Укрінтеренерго» не може бути постачальником електричної енергії для 

зазначених підприємств.  

Слід зазначити, що вказані споживачі не повідомили АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  про 

припинення підприємницької діяльності та не виконали вимоги типового договору споживача 

про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, який є Додатком 3 до Правил. 

 

Окрім того у Звіті зазначаються показники фактичного корисного відпуску електроенергії 

по ТКОЕЕ по споживачам Виконавчий комітет Таврійської міської ради в обсязі 22 227 кВт*год 

по 2 класу з зазначеним періодом постачання електроенергії з 01.04.2021 (00:00:00 год) по 

30.04.2021 (24:00:00 год), Сиваський ясла-садок №1 комунальної форми власності Новотроїцької 

селищної ради Херсонської області в обсязі 264 кВт*год по 2 класу з зазначеним періодом 

постачання електроенергії з 01.04.2021 (00:00:00 год) по 30.04.2021 (24:00:00 год). 

Відповідно до пункту 2.5 глави 2 Тимчасового порядку, ОСР/НЕК повідомляє ПОН про 

перелік споживачів, які переходять до постачальника «останньої надії» із зазначенням 

середньомісячних за останні 12 місяців обсягів споживання електричної енергії не пізніше дати 

такого переходу».  

У зв’язку з тим, що повідомлень від АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» про перехід до 

постачальника «останньої надії» споживачів Виконавчий комітет Таврійської міської ради та  

Сиваський ясла-садок № 1 комунальної форми власності Новотроїцької селищної ради 

Херсонської області ДПЗД «Укрінтеренерго» не отримувало, тому не може бути 

постачальником електричної енергії вищезазначеним споживачам. 

 

За результатами розгляду звернення ДПЗД «Укрінтеренерго» від 17.05.2021 № 44/10-

5373/пон НЕК «Укренерго» листом від 07.07.2021 № 01/28631 інформує постачальника 

«останньої надії» та АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» про результатами вирішення суперечки та 

повідомляє, що результати вимірювання та/або значення даних мають бути замінені, ППКО  

(у ролі ОДКО) згідно з положеннями пункту 10.2.22 глави 10.2 розділу X ККО.  

Відповідно до положень глави 2.2 ККОЕЕ, до функцій АКО відноситься, в тому числі, 

забезпечення центральної агрегації та сертифікації даних комерційного обліку; надання 

сертифікованих даних комерційного обліку електричної енергії адміністратору розрахунків та 

забезпечення вирішення суперечок та спірних питань щодо організації та здійснення 

комерційного обліку. 

Слід зазначити, що згідно з положеннями пункту 10.2.22 глави 10.2 розділу X ККО, якщо 

за результатами вирішення суперечки АКО буде прийнято рішення, що результати вимірювання 

та/або значення даних мають бути замінені, ППКО (у ролі ОДКО) повинен: 

1) поінформувати відповідні сторони, що всі дані комерційного обліку з часу останньої 

дати достовірної реєстрації даних до початку процедури вирішення суперечки буде замінено; 

2) надати значення оновлених даних комерційного обліку всім заінтересованим сторонам; 

3) якщо результати вимірювання з лічильника зчитуються дистанційно за допомогою 

автоматизованої системи, повідомити час і дату останнього зчитування даних, що пройшли 

валідацію; 

4) якщо покази лічильника зчитуються і реєструються на місці вручну або електронним 

шляхом через локальний порт, часом і датою останнього зчитування достовірних даних 

вважатиметься дата останнього зчитування показів лічильника, зробленого на місці 

представниками ППКО (у ролі ОЗД). 



32 

 

 

 Перевіркою встановлено, що АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» не було вжито заходів за 

результатами вирішення АКО суперечки та з урахуванням того, що у наданому  

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» Звіті щодо фактичного (звітного) корисного відпуску електричної 

енергії за точками комерційного обліку (площадками вимірювання) споживачів постачальника 

«останньої надії» ДПЗД «Укрінтеренерго» зазначених у додатку 1 до листа ОСР від 04.01.2021 

№ 45/06-000405. 

 

Відповідності до вимог пункту 10.2.26 глави 10.2 розділу X ККОЕЕ, якщо вирішення 

суперечки передбачає зміну даних, АКО повинен провести нове формування сертифікованих 

даних для відповідних учасників ринку та передати ці дані адміністратору розрахунків та 

учасникам ринку для здійснення перерахунку платежів. 

На підставі зазначеного НЕК «Укренерго» з метою вирішення суперечки здійснив зміну 

даних та провів нове формування сертифікованих даних для відповідних учасників ринку та 

передав ці дані АР та учасникам ринку для здійснення перерахунку платежів.  

 

АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» повідомило комісію з перевірки, що листами: 

1) від 22.12.2021 № 21/104644 направило на адресу постачальник «останньої надії» ДПЗД 

«Укрінтеренерго» акт коригування до акту прийому-передачі послуги з розподілу електричної 

енергії за квітень 2021 року, в якому скоригований обсяг купівлі-продажу електричної енергії по 

споживачам, які зазначені в таблиці, який не був погоджений ДПЗД «Укрінтеренерго» та 

підписаний із розбіжностями; 

2) від 18.01.2022 № 22/09-005994 направило на адресу НКРЕКП скориговані форми                  

№ 5-НКРЕКП-моніторинг-розподіл за І, ІІ квартали 2021 року та 2а-НКРЕКП-розподіл 

електричної енергії за січень-листопад 2021 року; 

3) від 19.01.2022 № 21/08-006200 направило на адресу НКРЕКП скориговані форми                  

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-розподіл за І, ІІ, ІІІ квартали 2021 року. 

 

Крім того, Ліцензіат 16.02.2022 повідомив комісію з перевірки, що зазначене спірне 

питання між АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та ДПЗД «Укрінтеренерго» вирішувалось у 

судовому порядку та згідно з рішенням господарського суду м. Києва від 14.12.2021 по справі 

№ 910/13467/21 за позовом АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» до ДПЗД «Укрінтеренерго» про 

стягнення заборгованості, позовні вимоги АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» задовольнили частково. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

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

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

Конституцією та законами України. 

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

Україні здійснюють виключно суди.  

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

посадовими особами не допускаються. 

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

Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

05396638) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 
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2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

05396638): 
через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа 

щомісячно (до надання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово 

інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Херсонській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання послуг зі стандартного приєднання 

гр. Візнічаку В. К. згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж  

від 19 липня 2021 року № 1192328/90322, гр. Чумаковій С. В. згідно з укладеним договором  

про приєднання до електричних мереж від 31 жовтня 2019 року за № 1150604/80018,  

гр. Ващенко Р. О. згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від  

15 квітня 2021 року № 1194055/91035, гр. Стець А. С. згідно з укладеним договором про 

приєднання до електричних мереж від 12 березня 2021 року № 1192393/90370, та гр. Гноєвій Л. Г. 

згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 05 квітня 2021 року  

№ 1192359/90339. 

 
 

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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 28 червня  

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

позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 132, проведеної 

відповідно до постанов НКРЕКП від 13 жовтня 2021 року № 1769, від  

24 листопада 2021 року № 2363 та від 11 січня 2022 року № 38 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» та 

на підставі посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 20 січня 2022 року № 63, № 64, № 65, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 05396638)  

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – 

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 14 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» у частині обов’язку оператора системи розподілу 

припиняти електроживлення споживача за зверненням електропостачальника 

у порядку, визначеному Кодексом системи розподілу; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

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



2 

 

пункту 2.1 розділу II, яким встановлено, що місце приєднання (точка 

приєднання) електроустановки – існуюча або запроєктована межа балансової 

належності електроустановок споживача або замовника, розташована на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки; 

пункту 2.1 розділу II (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року), яким 

встановлено, що місце (точка) забезпечення потужності (замовленої до 

приєднання) – місце (точка) в існуючих електричних мережах ОСР, від якого 

(якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання 

електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання 

генеруючих потужностей; 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV у частині заборони відмови  

в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови 

дотримання замовником вимог розділу IV Кодексу; 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що точка 

приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 

2019 року), яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня потужності 

становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. Інший строк виконання 

зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про приєднання з 

посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки 

проєктування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами 

договору про приєднання; 

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

2021 року), яким встановлено, 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); 

 



3 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 

2019 року), яким встановлено, що 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 на не більше ніж 30 

календарних днів (з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки); 

пункту 4.4.3 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що реєстраційний 

номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб 

(рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, 

за усним запитом замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо); 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня 

2021 року), яким встановлено, що у разі відсутності повного комплекту 

документів або неналежного оформлення документів, що додаються до 

заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого належним 

чином представника, ОСР приймає частину належним чином оформлених 

документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та належного 

оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв.  

При отриманні неповного комплекту документів або неналежно 

оформлених документів, направлених поштовим відправленням (або в 

електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить 

відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання, від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний 

ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення 

документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень; 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 07 грудня 

2019 року), яким встановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання 

надаються Замовнику ОСР протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви 

про приєднання; 

підпункту 2 пункту 11.5.2 глави 11.5 розділу XI у частині припинення,  

за зверненням електропостачальника, електроживлення Користувача 

(споживача  електричної  енергії)  у  випадках,  визначених Правилами 

роздрібного ринку електричної енергії; 

пункту 11.5.12 глави 11.5 розділу XI, яким встановлено, що ОСР 

повинен припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 

10 робочих днів з дати отримання звернення від електропостачальника; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила),  

а саме: 
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підпункту  8  пункту  5.1.2  глави  5.1  розділу  V  щодо обов’язку 

оператора системи припиняти у випадках та в порядку, визначених Кодексом 

систем розподілу або Кодексом системи передачі та цими Правилами, 

електроживлення споживача за зверненням електропостачальника відповідно 

до умов договору з електропостачальником, 

підпункту 3 пункту 6.1.10 глави 6.1 розділу VI, яким встановлено, що 

адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня 

отримання запиту на зміну електропостачальника має сформувати прогнозні 

обсяги споживання за точкою обліку на заплановану дату зміни 

електропостачальника та повідомити попереднього електропостачальника 

споживача про отримання запиту на зміну електропостачальника, дату 

запланованої зміни електропостачальника та прогнозні обсяги споживання на 

цю дату, 

підпункту 1 пункту 6.1.11 глави 6.1 розділу VI, яким встановлено, що 

Постачальник послуг комерційного обліку впродовж 5 календарних днів 

після отримання запиту від адміністратора комерційного обліку повинен 

сформувати прогнозні дані про покази засобу (засобів) вимірювальної 

техніки (засобів комерційного обліку) на дату зміни електропостачальника  

та повідомити їх учасникам роздрібного ринку, задіяним у зміні 

електропостачальника, 

підпункту 1 пункту 6.1.12 глави 6.1 розділу VI, яким встановлено, що  

у разі підтвердження можливості зміни електропостачальника повідомлення 

адміністратора комерційного обліку до нового електропостачальника повинні 

містити інформацію про історію споживання електричної енергії споживачем 

за минулі періоди, 

підпункту 2 пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що 

кількість днів, протягом яких споживання електричної енергії здійснювалося 

з порушенням вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих 

днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації засобами 

комерційного обліку кількості днів, протягом яких споживання електричної 

енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил), якщо споживач 

здійснив самовільне підключення електроустановок, струмоприймачів або 

електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив 

інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, 

виявити які представники оператора системи під час проведення 

контрольного огляду засобу комерційного обліку мали можливість, – з дня 

останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної 

перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього 

контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення 

порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести 

календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення, 

пункту 8.4.13 глави 8.4 розділу VIII, яким встановлено, що у разі 

виявлення у побутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 – 8 

пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу 
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споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене 

самовільне підключення (Wдоб.с.п., кВт·год), визначається за формулою 

Wдоб.с.п. = Pс.п. · tвик.с.п., 

де Pс.п. – потужність самовільного підключення (кВт), що 

розраховується (у разі підключення до трьох фаз) за формулою  

Pс.п. = 3 · I · Uном.фаз. · cosφ, 

де I – сила струму, що може протікати по колу самовільного 

підключення, визначена виходячи:  

з найменшого допустимого струму, який може протікати через поперечну 

площу перерізу проводів (кабелів), що використані у схемі самовільного 

підключення до електричної мережі, згідно з главою 1.3 ПУЕ, А; 

з найменшої сили струму спрацювання комутаційних апаратів, що 

задіяні у схемі самовільного підключення до електричної мережі (за умови, 

що зазначена сила струму спрацювання менша сили струму, визначеної 

виходячи з поперечної площі перерізу проводів (кабелів), що використані у 

схемі самовільного підключення до електричної мережі, та допустимого 

тривалого струму, який може ними протікати згідно з главою 1.3 ПУЕ), А.  

У разі непроведення вимірів поперечної площі перерізу всіх проводів 

(кабелів), що використані у схемі самовільного підключення до електричної 

мережі, потужність самовільного підключення (P с.п., кВт) визначається 

виходячи з допустимого тривалого струму, що може протікати через 

мінімальний діаметр електропроводки, згідно з положеннями глави 1.3 ПУЕ 

(за умови, що зазначена сила струму менша сили струму спрацювання 

комутаційних апаратів, що задіяні у схемі самовільного підключення до 

електричної мережі).  

За згодою сторін сила струму може бути визначена виходячи із сили 

струму навантаження електроустановки при підключенні всіх наявних на 

об'єкті споживача струмоприймачів на максимальну потужність або з 

максимальної сили струму навантаження струмоприймачів, підключених до 

схеми самовільного підключення на момент виявлення порушення, на 

підставі показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у 

терміни, передбачені законодавством у сфері метрології; 

U ном.фаз.  – номінальна фазна напруга, кВ; 

cosφ – косинус кута між фазною напругою U фаз та струмом 

навантаження, який протікає тією самою фазою, визначений на підставі 

показів відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, 

передбачені законодавством у сфері метрології. У разі відсутності у 

представників оператора системи відповідних засобів вимірювальної техніки   

приймається рівним 0,9; 

t вик.с.п. – час використання самовільного підключення протягом доби  

(приймається рівним 12 год/добу); 

пункту 6.5 Типового договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до  

Правил, яким встановлено, що обсяги електричної енергії, використані 
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споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі 

про відключення, покладаються на втрати Оператора системи; 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, а саме: 

пункту 10.2.22 глави 10.2 розділу X, яким встановлено, що якщо за 

результатами вирішення суперечки АКО буде прийнято рішення, що 

результати вимірювання та/або значення даних мають бути замінені, ППКО 

(у ролі ОДКО) повинен поінформувати відповідні сторони, що всі дані 

комерційного обліку з часу останньої дати достовірної реєстрації даних до 

початку процедури вирішення суперечки буде замінено, надати значення 

оновлених даних комерційного обліку всім заінтересованим сторонам, якщо 

результати вимірювання з лічильника зчитуються дистанційно за допомогою 

автоматизованої системи, повідомити час і дату останнього зчитування 

даних, що пройшли валідацію, якщо покази лічильника зчитуються і 

реєструються на місці вручну або електронним шляхом через локальний 

порт, часом і датою останнього зчитування достовірних даних вважатиметься 

дата останнього зчитування показів лічильника, зробленого на місці 

представниками ППКО (у ролі ОЗД), 

пункту 12.4.4 глави 12.4 розділу XII (у редакції, що діяла до 04 грудня 

2021 року), яким встановлено, що до дати запуску інформаційного обміну 

між учасниками ринку через Датахаб функції щодо ведення реєстрів ТКО, 

адміністрування процесів зміни електропостачальника, припинення 

електропостачання, а також приймання результатів вимірювання (показів 

лічильників) від учасників ринку та/або ППКО, обробки, формування, 

профілювання, валідації, агрегації та передачі даних комерційного обліку для 

розрахунків на ринку виконують оператори системи за місцем провадження 

ними господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії за 

рахунок коштів, передбачених у тарифі на розподіл/передачу електричної 

енергії; 

підпункт 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата при застосуванні процедур зміни/заміни 

електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію 

про споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював 

продаж електричної енергії попередній електропостачальник, в обсягах та 

порядку, визначених НКРЕКП; 

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; 

підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у 

порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами 

роздрібного ринку; 
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підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік 

електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до 

правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових 

актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години  

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 05396638)  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 «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

 

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 22 лютого 2022 року  

№ 132, проведеної відповідно до постанов НКРЕКП від 13 жовтня 2021 року 

№ 1769, від 24 листопада 2021 року № 2363 та від 11 січня 2022 року № 38 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 05396638) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – 

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  

(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що строк 
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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); 

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 через три місяці після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО» 

послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП  

у Херсонській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів, щодо стану надання послуг зі стандартного 

приєднання гр. Візнічаку В. К. згідно з укладеним договором про приєднання  

до електричних мереж від 19 липня 2021 року № 1192328/90322,  

гр. Чумаковій С. В. згідно з укладеним договором про приєднання до 

електричних мереж від 31 жовтня 2019 року за № 1150604/80018,  

гр. Ващенко Р. О. згідно з укладеним договором про приєднання до 

електричних мереж від 15 квітня 2021 року № 1194055/91035, гр. Стець А. С. 

згідно з укладеним договором про приєднання до електричних мереж від  

12 березня 2021 року № 1192393/90370, та гр. Гноєвій Л. Г. згідно з 

укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 05 квітня 

2021 року № 1192359/90339. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


