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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«09» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі  

недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії» 

 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 712 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та визнання такою, що 

втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 листопада 2021 року № 2355» та посвідчення 

про проведення перевірки від 13 липня 2022 року № 175, НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362) (далі –  

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», Ліцензіат, ОСР, Товариство) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, за період 

діяльності з 21 вересня 2017 року по 22 лютого 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 158 (далі – Акт № 158).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 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, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 158 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області  

21 липня 2022 рекомендованим листом № 2500907378683, який відповідно до інформації щодо 

відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті  

АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 26 липня 2022 року «Відправлення вручено: 

особисто». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 02 серпня 2022 року) ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 158. 
 

Так, Актом № 158 встановлено наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 
 

 

 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 
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пункту 21 Правил 

користування електричною 

енергією для населення, 

затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України  

від 26 липня 1999 року № 1357 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постанови НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 312 

«Про затвердження Правил 

роздрібного ринку електричної 

енергії», а саме: 

пункту 2 (у редакції, що 

діяла до 27 липня 2019 року)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, зокрема, що у разі відмови 

побутового споживача в доступі до об'єкта 

споживача або незабезпечення побутовим 

споживачем безперешкодного доступу 

представників електропостачальника до засобу 

обліку для проведення ними зняття показів 

(контрольного огляду) такий факт фіксується в акті 

про недопуск.  

Складений акт про недопуск підписується 

представниками електропостачальника 

(електророзподільного підприємства), присутніми 

під час проведення зняття показів засобу обліку 

(контрольного огляду), та побутовим споживачем. 

У разі відмови споживача від підпису 

представниками електропостачальника 

(електророзподільного підприємства) про це 

зазначається в акті про недопуск. Акт про недопуск 

без підпису споживача вважається дійсним, якщо 

його підписали три представники 

електропостачальника (електророзподільного 

підприємства).  

Один примірник акта про недопуск надається 

побутовому споживачу особисто, а у разі його 

відсутності або відмови в отриманні надсилається 

засобами поштового зв'язку. У разі отримання 

побутовим споживачем акта про недопуск поштою 

дата доступу узгоджується ним з 

електропостачальником (електророзподільним 

підприємством) за телефонами, зазначеними у 

цьому акті, або кол-центру.  

Складений акт про недопуск є підставою для 

проведення відключення від електропостачання, 

якщо протягом п'яти робочих днів від дня 

отримання акта про недопуск побутовий споживач 

не забезпечить представникам 

електропостачальника (електророзподільного 

підприємства) доступ до свого об'єкта для 

обстеження засобу обліку та/або не узгодить з ними 

дату проведення зазначеного обстеження; 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що укладення договорів між 

споживачами та іншими учасниками роздрібного 

ринку електричної енергії відповідно до вимог 

Правил здійснюється до 01 грудня 2018 року 

шляхом приєднання споживачів до публічних 

договорів приєднання (договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, 

відповідних договорів про постачання електричної 

енергії) на умовах чинних договорів про постачання 

електричної енергії та про користування 

електричною енергією, укладених з відповідними 
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пункту 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4 (у редакції, що діяла до 

27 липня 2019 року) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постачальниками електричної енергії за 

регульованим тарифом, шляхом подання заяви-

приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї 

постанови;  

 

яким встановлено, що укладення договорів між 

споживачами та іншими учасниками роздрібного 

ринку електричної енергії відповідно до вимог 

Правил здійснюється шляхом приєднання 

споживачів до публічних договорів приєднання 

(договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, відповідних 

договорів про постачання електричної енергії) на 

умовах чинних договорів про постачання 

електричної енергії та про користування 

електричною енергією, укладених з відповідними 

постачальниками електричної енергії за 

регульованим тарифом, шляхом подання заяви-

приєднання за формою, наведеною у додатку до цієї 

постанови;  

 

яким встановлено обов’язок операторів систем 

розподілу (далі – ОСР) у період з дати отримання 

ліцензії на провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії до 01 грудня 2018 

року укласти договори про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, які укладаються зі 

споживачем, з усіма споживачами, 

електроустановки яких приєднані на території 

діяльності ОСР. Договір розробляється ОСР на 

основі істотних умов, визначених Кодексом систем 

розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 310, та форми, встановленої 

Правилами, і розміщується на сайті ОСР, у засобах 

масової інформації і в пунктах обслуговування 

споживачів ОСР. ОСР направляє поштовим 

відправленням споживачу заяву-приєднання до 

зазначеного договору, яка формується за базами 

даних вертикально інтегрованого суб'єкта 

господарювання та містить ЕІС-коди точок 

комерційного обліку об'єкта споживача. 

Направлення такої заяви-приєднання є пропозицією 

споживачу про приєднання до договору споживача 

про надання послуг з розподілу електричної енергії 

на умовах діючого договору про користування або 

постачання електричної енергії (індивідуальні 

характеристики об'єкта, потужність, клас 

надійності, ідентифікаційні коди, особливості 

обліку тощо). Договір вважається укладеним з дати 

підписання споживачем заяви-приєднання до 

договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, яка повертається споживачем 

на адресу ОСР, та/або сплати за рахунком 

(квитанцією), який надсилається (надається) 

одночасно з договором споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії, та/або з 
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пункту 4 

дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо споживач 

протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не 

звернувся до ОСР із запереченнями щодо укладення 

договору в цілому або щодо окремих умов договору 

та спожив будь-який обсяг електричної енергії; 

 

яким встановлено обов’язок операторів систем 

розподілу (далі - ОСР) укласти договори про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, які 

укладаються зі споживачем, з усіма споживачами, 

електроустановки яких приєднані на території 

діяльності ОСР. Договір розробляється ОСР на 

основі істотних умов, визначених Кодексом систем 

розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 310, та типової форми, 

встановленої Правилами, і розміщується на сайті 

ОСР, у засобах масової інформації і в пунктах 

обслуговування споживачів ОСР. ОСР шляхом 

безпосереднього вручення персоналом ОСР або з 

рахунком, або поштовим відправленням надає 

споживачу заяву-приєднання до зазначеного 

договору, яка формується за базами даних 

вертикально інтегрованого суб'єкта 

господарювання та містить ЕІС-коди точок 

комерційного обліку об'єкта споживача. Надання 

такої заяви-приєднання є пропозицією споживачу 

про приєднання до договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії на умовах 

діючого договору про користування або постачання 

електричної енергії (індивідуальні характеристики 

об'єкта, потужність, клас надійності, 

ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо). 

Договір вважається укладеним з дати підписання 

споживачем заяви-приєднання до договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, яка 

повертається споживачем на адресу ОСР, та/або 

сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається 

(надається) одночасно з договором споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, 

та/або з дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо 

споживач протягом указаного в заяві-приєднанні 

терміну не звернувся до ОСР із запереченнями щодо 

укладення договору в цілому або щодо окремих 

умов договору та спожив будь-який обсяг 

електричної енергії. 
 

 

До НКРЕКП надійшло звернення від гр. Орла В. Г. від 29.03.2021 (вх. НКРЕКП  

від 31.03.2021 № О-5257/21) щодо припинення ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

електропостачання споживачу з недотриманням вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 
 

Для постачання електричної енергії на об’єкт гр. Орла В. Г. (далі – Споживач) між 

Споживачем та Світловодським РЕМ ПPT ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» було 

укладено договір про користування електричною енергією від 10.05.2012 № 310209. 

Засіб комерційного обліку – лічильник типу НІК 2102-02 (5-60А) зав. № 4375962, 

розташований в середині будинку без вільного доступу представникам Товариства. 
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Згідно інформації, наданої Ліцензіатом, у зв’язку з відсутністю у представників  

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» доступу до засобу обліку електричної енергії, 

встановленого на об’єкті споживача, 21.09.2017 Ліцензіатом було направлено Споживачу 

поштою (рекомендованим листом з повідомленням) попередження про необхідність надання 

до 20.10.2017 (30 днів з дати відправлення попередження) доступу до засобу обліку.  

У зв’язку з ненаданням представникам Ліцензіата доступу до засобу комерційного обліку 

електричної енергії, 27.11.2017 Товариством було відключено вказаний об’єкт споживача від 

електричної мережі. 
 

Ліцензіатом не було надано інформації щодо складення у порядку, визначеному 

Правилами користування електричною енергію для населення, затвердженими постановою 

Кабінету Міністрів України від 26.07.1999 № 1357 (які були чинними до 26.06.2018) (далі - 

ПКEEH), актів про недопуск споживачем представників Ліцензіата до засобу обліку до 

моменту здійснення 27.11.2017 відключення вказаного об’єкта від електричної мережі, копій 

документів, що підтверджують надання одного примірника акта про недопуск побутовому 

споживачу особисто, а у разі його відсутності або відмови в отриманні, копій документів 

щодо надсилання його засобами поштового зв’язку, підтвердження того, що протягом п’яти 

робочих днів від дня отримання акта про недопуск побутовий споживач не забезпечив 

представникам електропостачальника (електророзподільного підприємства) доступ до свого 

об’єкта для обстеження засобу обліку та/або не узгодив з ними дату проведення зазначеного 

обстеження. 

 

Таким чином, ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» не було підтверджено факт 

недопуску до 27.11.2017 споживачем представників Ліцензіата до засобу комерційного 

обліку електричної енергії, встановленого на вказаному об’єкті, чим  

ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» порушено пункту 1 частини третьої статті 46 Закону 

України «Про ринок електричної енергії», та пункт 21 ПКЕЕН. 

 

Крім того, за результатами розгляду звернення Споживача від 29.03.2021  

(вх. НКРЕКП від 31.03.2021 № О-5257/21) HKPEKП листом від 10.06.2021 № 3662/20.1/8-21  

зазначила, що у разі відсутності у ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» заяви  

Споживача про небажання приєднуватись до публічного договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії та/або підтверджуючих документів про розірвання до 

31.12.2018 договору про користування електричною енергією від 10.05.2012 № 310209, 

укладеного між Споживачем та ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», з 01.01.2019                  

Споживач є стороною договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії.  

У цьому разі та враховуючи те, що 27.11.2017 відключення вказаного об’єкта від 

електричної мережі було здійснено з недотриманням вимог ПKEEH, а саме без оформлення 

у встановленому ПKEEH порядку актів про недопуск (Ліцензіатом не було надано копій актів 

про недопуск на запит НКРЕКП від 05.05.2021 № 2551/20.1/8-21 та запит Сектору НКРЕКП у 

Кіровоградській області від 18.02.2022 № 39/26-22), ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

мало відновити електроживлення вказаного об’єкта споживача за власний рахунок, а у 

разі оплати споживачем на рахунок OCP коштів за здійснення робіт з припинення та 

відновлення електроживлення електроустановки споживача – повернути споживачу сплачені 

ним кошти. 

ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» листом від 24.06.2021 № 1035-2/12/01 повідомило 

про нездійснення оператором системи розподілу робіт з відновлення електроустановки, 

розташованої за вказаною вище адресою.  

Також ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» повідомило, що Товариством не надсилалась 

rp. Opлу В. Г. заява-приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії. 

 

Таким чином, враховуючи те, що ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» не було вжито 

дій, передбачених пунктами 2 та 4 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, для приєднання 

Споживача до умов публічного договору споживача про надання послуг з розподілу 
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електричної енергії на умовах договору про користування електричною енергією від 

10.05.2012 № 310209, укладеного між Споживачем та постачальником електричної енергії за 

регульованим тарифом ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», що призвело до неукладення  

ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» із Споживачем договору споживача про надання послуг 

з розподілу електричної енергії, ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» було не дотримано 

положень пунктів 2 та 4 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. 

Враховуючи зазначене, HKPEKП листом від 19.10.2021 № 7471/20.1/8-21                                  

(вх. ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» від 21.10.2021 № 4914/02/01) зобов’язала                         

ПРAT «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» привести свої дії по відношенню до Споживача у 

відповідність до вимог законодавства, а саме вимог пунктів 2 та 4 постанови НКРЕКП  

від 14.03.2018 № 312, шляхом приєднання Споживача до умов публічного договору 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах договору про 

користування електричною енергією від 10.05.2012 № 310209, та відновлення 

електроживлення об’єкта Споживача за власний рахунок. 

 

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» листом від 23.11.2021 № 7077/05/33                       

(вх. Сектору НКРЕКП у Кіровоградській області від 23.11.2021 № 674/39-21) повідомило 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Кіровоградській області про виконані, за рахунок 

Товариства, заходи по влаштуванню вузла обліку електричної енергії на фасаді будинку, 

розташованого за вищезазначеною адресою та укладення договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії зі Споживачем на умовах договору про користування 

електричною енергією від 10.05.2012 № 310209.  

Також Товариством надані завірені в установленому порядку копії наступних 

документів: заявку на монтаж шафи обліку та підключення споживача № 62391  

від 04.11.2021, акт технічної перевірки розрахункового засобу комерційного обліку  

від 05.11.2021 № 1604/359/360, паспорт точки розподілу об’єкта споживача від 05.11.2021, 

фотографії шафи обліку та встановленого лічильника.  
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23226362) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

ПОСТАНОВА  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження  

ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 серпня 2022 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 158, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 712 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПРАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та визнання такою, що 

втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 24 листопада  

2021 року № 2355» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 175, установлено, що ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23226362) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 21 Правил користування електричною енергією для населення, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року  

№ 1357, яким встановлено, що у разі відмови побутового споживача в доступі до 
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об'єкта споживача або незабезпечення побутовим споживачем безперешкодного 

доступу представників електропостачальника до засобу обліку для проведення 

ними зняття показів (контрольного огляду) такий факт фіксується в акті про 

недопуск.  

Складений акт про недопуск підписується представниками 

електропостачальника (електророзподільного підприємства), присутніми під час 

проведення зняття показів засобу обліку (контрольного огляду), та побутовим 

споживачем. У разі відмови споживача від підпису представниками 

електропостачальника (електророзподільного підприємства) про це зазначається 

в акті про недопуск. Акт про недопуск без підпису споживача вважається дійсним, 

якщо його підписали три представники електропостачальника 

(електророзподільного підприємства).  

Один примірник акта про недопуск надається побутовому споживачу 

особисто, а у разі його відсутності або відмови в отриманні надсилається засобами 

поштового зв'язку. У разі отримання побутовим споживачем акта про недопуск 

поштою дата доступу узгоджується ним з електропостачальником 

(електророзподільним підприємством) за телефонами, зазначеними у цьому акті, 

або кол-центру.  

Складений акт про недопуск є підставою для проведення відключення від 

електропостачання, якщо протягом п'яти робочих днів від дня отримання акта про 

недопуск побутовий споживач не забезпечить представникам 

електропостачальника (електророзподільного підприємства) доступ до свого 

об'єкта для обстеження засобу обліку та/або не узгодить з ними дату проведення 

зазначеного обстеження; 

постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 «Про затвердження 

Правил роздрібного ринку електричної енергії», а саме: 

пункту 2 (у редакції, що діяла до 27 липня 2019 року), яким встановлено, що 

укладення договорів між споживачами та іншими учасниками роздрібного ринку 

електричної енергії відповідно до вимог Правил здійснюється до 01 грудня  

2018 року шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання 

(договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних 

договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною 

енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за 

регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, 

наведеною у додатку до цієї постанови, 

пункту 2, яким встановлено, що укладення договорів між споживачами та 

іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог 

Правил здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів 

приєднання (договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії, відповідних договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних 

договорів про постачання електричної енергії та про користування електричною 

енергією, укладених з відповідними постачальниками електричної енергії за 
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регульованим тарифом, шляхом подання заяви-приєднання за формою, наведеною у 

додатку до цієї постанови, 

пункту 4 (у редакції, що діяла до 27 липня 2019 року), яким встановлено 

обов’язок операторів систем розподілу (далі – ОСР) у період з дати отримання 

ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії  

до 01 грудня 2018 року укласти договори про надання послуг з розподілу електричної 

енергії, які укладаються зі споживачем, з усіма споживачами, електроустановки яких 

приєднані на території діяльності ОСР. Договір розробляється ОСР на основі 

істотних умов, визначених Кодексом систем розподілу, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та форми, встановленої Правилами, і 

розміщується на сайті ОСР, у засобах масової інформації і в пунктах обслуговування 

споживачів ОСР. ОСР направляє поштовим відправленням споживачу заяву-

приєднання до зазначеного договору, яка формується за базами даних вертикально 

інтегрованого суб'єкта господарювання та містить ЕІС-коди точок комерційного 

обліку об'єкта споживача. Направлення такої заяви-приєднання є пропозицією 

споживачу про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії на умовах діючого договору про користування або постачання 

електричної енергії (індивідуальні характеристики об'єкта, потужність, клас 

надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо). Договір вважається 

укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, яка повертається споживачем на 

адресу ОСР, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який надсилається (надається) 

одночасно з договором споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії, та/або з дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо споживач протягом 

указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до ОСР із запереченнями щодо 

укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору та спожив будь-який 

обсяг електричної енергії, 

пункту 4, яким встановлено обов’язок ОСР укласти договори про надання 

послуг з розподілу електричної енергії, які укладаються зі споживачем, з усіма 

споживачами, електроустановки яких приєднані на території діяльності ОСР. 

Договір розробляється ОСР на основі істотних умов, визначених Кодексом систем 

розподілу, затвердженим постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, та 

типової форми, встановленої Правилами, і розміщується на сайті ОСР, у засобах 

масової інформації і в пунктах обслуговування споживачів ОСР. ОСР шляхом 

безпосереднього вручення персоналом ОСР або з рахунком, або поштовим 

відправленням надає споживачу заяву-приєднання до зазначеного договору, яка 

формується за базами даних вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання та 

містить ЕІС-коди точок комерційного обліку об'єкта споживача. Надання такої 

заяви-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до договору споживача 

про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого договору про 

користування або постачання електричної енергії (індивідуальні характеристики 

об'єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку тощо). 

Договір вважається укладеним з дати підписання споживачем заяви-приєднання до 
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договору про надання послуг з розподілу електричної енергії, яка повертається 

споживачем на адресу ОСР, та/або сплати за рахунком (квитанцією), який 

надсилається (надається) одночасно з договором споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, та/або з дати, указаної у заяві-приєднанні, якщо 

споживач протягом указаного в заяві-приєднанні терміну не звернувся до ОСР із 

запереченнями щодо укладення договору в цілому або щодо окремих умов договору 

та спожив будь-який обсяг електричної енергії. 

 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 

у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 

введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року 

№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року  

№ 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23226362)  щодо недопущення 

надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                     К. Ущаповський 


