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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушення  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 05.07.2022 № 675 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694) (далі – АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», 

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 01 липня 2021 року по 18 березня 2022 року, 

за результатами якої складено Акт від 15 липня 2022 року № 151.  
 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листом від 26.07.2022 № 97.43-10859 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 15 липня  

2022 року № 151.  
 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 

3 Типової форми договору про 

стандартне приєднання, що є 

додатком 1 до Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

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; 

 

щодо  обов’язку ліцензіата укладати договори, які є 

обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та 

виконувати умови цих договорів; 

 

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; 

 

яким встановлено, що виконавець послуг зобов’язаний 

розпочати приєднання об’єкта (електроустановок) 

Замовника до електричних мереж системи розподілу після 

оплати Замовником послуги з приєднання відповідно до 

умов цього Договору; 
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постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 310 (у редакції, що 

діяла до 20 серпня 2021 року) 

До НКРЕКП надійшло звернення від гр. Постоловського В. М. від 01.02.2021, надіслане  

на розгляд Державною інспекцією енергетичного нагляду України листом від 03.02.2022  

№ 7/11.2-485-22 (вх. НКРЕКП від 03.02.2022 № П-1899/22) щодо недотримання  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного приєднання до 

електричних мереж та ухилення від виконання взятих зобов’язань згідно Додаткової угоди до 

Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу. 

За результатами опрацювання наявних у комісії з проведення перевірки матеріалів, наданих 

на запит НКРЕКП листом Товариства від 21.02.2022 № 97.43-4159 із додатками до нього, 

встановлено, що між гр. Постоловським В.М. та АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини 

щодо приєднання індивідуального житлового будинку Замовника до електричних мереж 

врегульовані публічним договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу (далі - Договір), невід’ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного 

приєднання  від 14.07.2021 № ТУ0004511407211010310000001 (далі - ТУ). Величина замовленої 

до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 50 кВт (ІІ ступінь потужності). 

27.07.2021 Замовником, на виконання умов Договору та на підставі рахунку б/д № 11689, 

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

а саме у розмірі 66180,00 грн з ПДВ (100%). 

Невід’ємною частиною Договору є підписана гр. Постоловським В. М. Додаткова угода  

до Договору б/д та б/н, згідно з умовами якої строк надання послуги з приєднання становить  

180 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати. 

Відповідно до інформації, наведеної у Претензії Замовника на адресу  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» та у листі НКРЕКП від 18.03.2022 № 1308/17.1.4/100-22,  

за Договором, згідно рахунку Виконавця б/д № 11689 Замовником здійснено повну  

оплату вартості обумовлених послуг, а саме перерахування 66 180,00 грн 27.07.2021  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», що підтверджується квитанцією АТ «Акцент-Банк»  

№ 2399-5863-5249-0039. 

Таким чином, з урахуванням оплати Замовником вартості приєднання 27.07.2021 та строку 

надання послуги з приєднання, обумовленого Додатковою угодою до Договору, що становить 

180 календарних днів, послуга з приєднання мала бути надана в строк до 23.01.2022. 

Реалізація послуги стандартного приєднання шляхом будівництва зовнішніх мереж 

електропостачання не потребувала здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, і відповідно, АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  

не надавало повідомлень Замовнику про необхідність збільшення строку надання послуги  

зі стандартного приєднання, пов’язаного з відведенням земельних ділянок. 

За результатами розгляду матеріалів та інформації, наданих Товариством на запит НКРЕКП, 

НКРЕКП листом від 18.03.2022 № 1308/17.1.4/10-22 зобов’язала Товариство максимально 

прискорити надання послуги з приєднання електроустановок замовника, про що повідомити 

Сектор НКРЕКП у Вінницькій області впродовж місяця з дня отримання цього листа 

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 23.01.2022 та у строк,  

встановлений вищезазначеним листом НКРЕКП від 18.03.2022 № 1308/17.1.4/10-22,  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не надало копію повідомлення про надання послуги з 

приєднання та документальне підтвердження його надання замовнику яке підтверджує 

факт надання послуги з приєднання.  

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано встановлені Кодексом та Договором 

від 14.07.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання гр. Постоловському В. М.  

на 158 календарних днів (станом на 29.06.2022). 

 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 26.07.2022 № 97.43-

10859, на момент проведення перевірки питання приєднання об’єкту гр. Постоловського В.М. 

Товариство вважає врегульованим (в частині виконання Товариством своїх зобов’язань).  
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Товариство стверджує, що під час позапланової невиїзної перевірки Комісію не врахований 

факт роботи АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» в умовах епідемії коронавірусної хвороби (COVID-

19), та власні рекомендації НКРЕКП стосовно організації робіт в умовах епідемії та офіційні 

повідомлення, які надавались Товариством замовникам в разі їх звернень. 

Порушення в частині протермінування надання послуги приєднання викликане виключно 

дією у 2021 році обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби 

(COVID-19) (пов’язаною із підготовкою комплектації матеріалів, беручи до уваги певні 

карантинні обмеження, які стосувались і підприємств-виробників електротехнічної продукції).  

 Крім цього, на терміни реалізації приєднання вплинуло набуття чинності Постанови 

НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового приєднання 

електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану», якою призупинено 

дію розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 310 у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану в Україні. 

Незважаючи на зазначені обставини, Товариством було реалізовано будівництво зовнішніх 

мереж електропостачання, що підтверджено Актом надання послуги стандартного 

приєднання житлового будинку гр. Постоловського В.М., наразі не підписаним замовником через 

його тривалу відсутність на території України. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом позапланової невиїзної  

перевірки зафіксовано, що на виконання листа НКРЕКП від 18.03.2022 № 1308/17.1.4/10-22,  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листом від 29.06.2022 № 97.43-9111 повідомило Сектор  

НКРЕКП у Вінницькій області, що відповідно до розробленої та погодженої проектної 

документації виконано будівництво зовнішніх мереж для приєднання житлового будинку   

гр. Постоловського В. М., та надало копії довідки про виконання ТУ стандартного приєднання  

№ СО-51-1490 від 21.06.2022 та акт здачі-прийняття робіт (надання послуги) зі стандартного 

приєднання № 1351 від 21.06.2022. 

Товариство також повідомило, що зазначений акт підписаний зі сторони Товариства,  

але наразі не підписаний Замовником, оскільки на спроби телефонного контакту Замовник  

не відповідає, за адресою об’єкту приєднання тимчасово відсутній. 

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла  

з 11.06.2021, на момент дії договірних відносин), 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 та встановлення в точці приєднання 

ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним). 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику 

повідомленням про надання послуги з приєднання. 
Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР замовнику повідомлення  

з урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу. 

Підпунктом 6.1 пункту 6 Договору визначено, що факт надання послуги з приєднання 

підтверджується наданим ОСР Замовнику відповідно до пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу  

IV Кодексу повідомленням про надання послуги з приєднання. 

Повідомлення про надання послуги з приєднання надається Замовнику ОСР не пізніше ніж 

на третій робочий день після завершення будівельно-монтажних робіт та/або подання робочої 

напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього 

електрозабезпечення Замовника. 

З огляду на зазначене, підтвердженням надання Замовнику послуги з приєднання буде 

надання повідомлення про надання послуги з приєднання. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130694) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130694) у місячний строк надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Вінницькій області 

належним чином завірену копію повідомлення про надання послуги з приєднання, що є додатком 

5 до Кодексу систем розподілу, яке підтверджує факт надання послуги з приєднання, а також  

документальне підтвердження його надання гр. Постоловському В. М. в указаний у заяві про 

приєднання спосіб. 

 

 
 

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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 09 серпня  

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

позапланової невиїзної перевірки від 15 липня 2022 року № 151, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 675 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки 

від 05 липня 2022 року № 160, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694)  

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

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

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Типового договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до 
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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 310 яким встановлено, що виконавець послуг зобов’язаний 

розпочати приєднання об’єкта (електроустановок) Замовника до електричних 

мереж системи розподілу після оплати Замовником послуги з приєднання 

відповідно до умов цього Договору; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо  обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими 

для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року), щодо обов’язку ліцензіата 

надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником 

вимог кодексу систем розподілу. 
 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130694) 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 «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

 

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 невиїзної перевірки від 15 липня 2022 року  

№ 151, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня  

2022 року № 675 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130694) 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: 

підпункту 3.1.3 пункту 3.1 глави 3 Типового договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1  

до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що виконавець послуг 
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зобов’язаний розпочати приєднання об’єкта (електроустановок) Замовника 

до електричних мереж системи розподілу після оплати Замовником послуги  

з приєднання відповідно до умов цього Договору; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо  обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими 

для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата 

надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником 

вимог кодексу систем розподілу,  

для чого у місячний строк надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП  

у Вінницькій області належним чином завірену копію повідомлення про 

надання послуги з приєднання, що є додатком 5 до Кодексу систем 

розподілу, яке підтверджує факт надання послуги з приєднання, а також  

документальне підтвердження його надання гр. Постоловському В. М.  

в указаний у заяві про приєднання спосіб. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


