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 Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики  
та комунальних послуг від 15 липня 2020 року № 1418 (зі змінами)»  

(«Про накладення штрафу на АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів 
державного регулювання») 

 
На підставі постанови НКРЕКП від 03 червня 2020 року № 1039 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», посвідчення на проведення позапланової виїзної 
перевірки від 03 червня 2020 року № 239 Сектором НКРЕКП у Житомирській області було здійснено 
позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22048622) (далі – АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», 
Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – 
Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за результатами якої складено Акт позапланової 
виїзної перевірки від 22 червня 2020 року № 215, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП  
в мережі Інтернет.  

 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі відкритого слухання 15.07.2020,  
за результатами розгляду Акта позапланової виїзної перевірки від 22 червня 2020 року № 215 було 
прийнято постанову НКРЕКП від 15 липня 2020 року № 1418 «Про накладення штрафу на 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 
енергії та здійснення заходів державного регулювання». 

 

Пунктом 2 постанови НКРЕКП 15 липня 2020 року № 1418 «Про накладення штрафу на АТ 
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та 
здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1418) у термін до 10 серпня 2020 року 
привести свої дії щодо здійснення приєднання генеруючих потужностей ТОВ «ВІНД СОЛАР 
ЕНЕРДЖІ-3», ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-7», ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-8», ТОВ «ВІНД 
СОЛАР ЕНЕРДЖІ-10», ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-11» у відповідність до вимог Кодексу систем 
розподілу , зокрема пункту 4.1.29 глави 4.1 розділу IV щодо обов’язку ОСР, який надає послугу з 
приєднання, забезпечувати підготовку технічних умов, у тому числі включення вимог ОСП у разі 
приєднання Користувача потужністю вище 20 МВт, про що у термін до 25 серпня 2020 року 
повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Житомирській області з наданням завірених 
належних чином підтвердних документів. 

 
Відповідно до листа АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 25.08.2020 № 08/10052 на засіданні 

НКРЕКП, що проводилось 16.09.2020 у формі відкритого слухання, прийнято постанову НКРЕКП 
від 16.09.2020 № 1734 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 липня 2020 року № 1418», якою 
внесені зміни у пункт 2 Постанови № 1418 щодо продовження терміну виконання 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 2 Постанови № 1418 до 01.12.2020 та 
повідомлення про виконання до 15.12.2020. 

Відповідно до листа АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 26.11.2020 № 08/13629 на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось 09.12.2020 у формі відкритого слухання, прийнято постанову НКРЕКП 
від 09.12.2020 № 2412 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 липня 2020 року № 1418», якою 
внесені зміни у пункт 2 Постанови № 1418 щодо продовження терміну виконання 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 2 Постанови № 1418 до 01.07.2021 та 
повідомлення про виконання до 15.07.2021. 

Відповідно до листа АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 07.06.2021 № 08/339 на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось 30.06.2021 у формі відкритого слухання, прийнято постанову НКРЕКП 
від 30.06.2021 № 1075 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 липня 2020 року № 1418», якою 
внесені зміни у пункт 2 Постанови № 1418 щодо продовження терміну виконання 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 2 Постанови № 1418 до 31.12.2021 та 
повідомлення про виконання до 20.01.2022. 

Відповідно до листа АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 13.12.2021 № 08/339 на засіданні 
НКРЕКП, що проводилось 18.01.2022 у формі відкритого слухання, прийнято постанову НКРЕКП 
від 18.01.2022 № 111 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 липня 2020 року № 1418», якою 
внесені зміни у пункт 2 Постанови № 1418 щодо продовження терміну виконання 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 2 Постанови № 1418 до 01.07.2022 та 
повідомлення про виконання до 20.07.2022. 

 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» листом від 14.06.2022 № 08/11885 та Сектор НКРЕКП у 

Житомирській області листом від 20.06.2022 № 158/34СЛ-22 надали до НКРЕКП інформацію про 
стан виконання пункту 2 Постанови № 1418: 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» листами від 03.12.2021 № 039/20331, № 039/20332, № 039/20336, 
№ 039/20337 направило до НЕК «УКРЕНЕРГО» на повторний розгляд відкореговані технічні 
завдання та технічні умови від 17.12.2019 № ТЖО-18611, від 17.12.2019 № ТЖО-18612, від 19.12.2019 
№ ТЖО-18628, від 19.12.2019 № ТЖО-18629. 

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» отримало від НЕК «УКРЕНЕРГО» листи від 17.12.2021 
№ 01/60265 та № 01/60268, якими НЕК «УКРЕНЕРГО» надало зауваження (вимоги) до технічних 
умов від 17.12.2019 № ТЖО-18611, № ТЖО-18612, а також до технічних умов від 19.12.2019 № ТЖО-
18628, № ТЖО-18629. 

На виконання зауважень (вимог) НЕК «УКРЕНЕРГО», зазначених у листах від 17.12.2021 
№ 01/60265 та № 01/60268, АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 29.12.2021 звернулось до 
НЕК «УКРЕНЕРГО» з листами № 039//23502, № 039//23503, № 039//23507, № 039//23508 щодо 
повторного розгляду наступних технічних умов: 

- технічні умови від 17.12.2019 № ТЖО-18611 на приєднання до електричних мереж вітрової 
електричної станції «Бердичів-1» ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-10»; 

- технічні умови від 17.12.2019 № ТЖО-18612 на приєднання до електричних мереж вітрової 
електричної станції «Бердичів-2» ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-10»; 

- технічні умови від 19.12.2019 № ТЖО-18628 на приєднання до електричних мереж вітрової 
електричної станції «Ємільчине-1» ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-3»; 

- технічні умови від 19.12.2019 № ТЖО-18629 на приєднання до електричних мереж вітрової 
електричної станції «Ємільчине-2» ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-3». 

На вищезазначені звернення НЕК «УКРЕНЕРГО» надала відповідь листами від 18.01.2022 
№ 01/1981 та № 01/1982, в яких зазначила, що 25.06.2020 набули чинності зміни до Кодексу систем 
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, згідно яких повинні укладались 
багатосторонні Договори приєднання з залученням НЕК «УКРЕНЕРГО» стороною договору (та у разі 
якщо технічні умови містять вимоги до електроустановок іншого суб’єкта господарювання, даний 
суб’єкт господарювання також має бути залучена стороною до Договору). 

15.02.2022 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» звернулось листами №010/5426 та №010/5427 до 
ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-3» та ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-10» відповідно, з проханням 
розглянути можливість укладання багатосторонніх Договорів про приєднання. 

18.04.2022 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» повторно звернулось листами №010/8048 та 
№010/8050 до ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-3» та ТОВ «ВІНД СОЛАР ЕНЕРДЖІ-10» відповідно, з 
проханням розглянути можливість укладання багатосторонніх Договорів про приєднання. 
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Станом на 14.06.2022 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» відповідь на зазначені вище листи не 
отримало. 

 
З урахуванням зазначеного вище, АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» листом від 14.06.2022 

№ 08/11885, враховуючи, що технічні умови діють до 17.12.2022 та до 19.12.2022, 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» просить продовжити термін виконання вимог пункту 2 
Постанови № 1418 до 20 грудня 2022 року. 

 

Відповідно до пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами,  
що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства  
у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від  
14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок), ліцензіат зобов’язаний усунути порушення у 
визначений рішенням строк та не пізніше 10 робочих днів після їх усунення надати до 
НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями підтверджуючих 
документів. 

Відповідно до пункту 10.8 Порядку ліцензіат має право письмово звернутись  
до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення порушень не пізніше ніж за  
10 робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із 
зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може прийняти рішення про 
продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі причини поважними. 
 

Ураховуючи листи АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 14.06.2022 № 08/11885 та Сектору 
НКРЕКП у Житомирській області від 20.06.2022 № 158/34СЛ-22, відповідно до пункту 10.8 
Порядку, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

 

У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 15 липня 2020 року № 1418 «Про накладення штрафу на 
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» цифри та слова «01 липня 
2022 року» замінити цифрами та словами «20 грудня 2022 року», а також цифри  
та слова «20 липня 2022 року» замінити цифрами та словами «25 грудня 2022 року». 

 
 

Директор Департаменту 
ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про внесення змін до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
від 15 липня 2020 року № 1418  

 
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 
враховуючи лист АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 14 червня 2022 року  
№ 08/11885, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 
У пункті 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 липня  
2020 року № 1418 «Про накладення штрафу на АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» 
за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов  
з розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» 
цифри та слова «01 липня 2022 року» замінити цифрами та словами «20 грудня 
2022 року», а цифри та слова «20 липня 2022 року» замінити цифрами  
та словами «25 грудня 2022 року». 

 
 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 


