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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення  

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень 

«ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 676 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення  

на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 липня 2022 року № 168, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

Товариство) 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 листопада 2021 року по 06 липня 2022 

року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року 

№ 144 (далі – Акт перевірки № 144). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 26.07.2022 № 001-33/1478 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта перевірки № 144, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 144 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

(далі – Закон) 

 

 
 

частини четвертої  

статті 46 Закону 
 

 

 

 

 
 

пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу 

ІІ Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 312 

(далі – ПРРЕЕ, Правила) 

 

 

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; 
 

якою встановлено, що оператор системи 

розподілу надає послуги з розподілу електричної 

енергії на підставі договорів про надання послуг з 

розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є 

публічними договорами приєднання та укладаються 

на основі типових договорів, форма яких 

затверджується Регулятором; 
 

яким встановлено, що договір 

електропостачальника про надання послуг з 

розподілу/передачі електричної енергії є публічним 

договором приєднання, зміст якого визначається 

оператором системи на основі типового договору, що 

є додатком 4 до цих Правил, оприлюднюється на 

офіційному вебсайті оператора системи та 

укладається шляхом надання 

електропостачальником заяви-приєднання. 
 

 

Відповідно до частини четвертої статті 46 Закону оператор системи розподілу надає послуги 

з розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про 

надання послуг з розподілу є публічними договорами приєднання та укладаються на основі 

типових договорів, форма яких затверджується Регулятором. 
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Відповідно до пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ договір електропостачальника про 

надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії є публічним договором приєднання, зміст 

якого визначається оператором системи на основі типового договору, що є додатком 4 до цих 

Правил, оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора системи та укладається шляхом 

надання електропостачальником заяви-приєднання. 

Комісією з перевірки встановлено, що на офіційному вебсайті 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» за посиланням https://www.zoe.com.ua/%d0%b5%d0%bb% 

d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%

b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/ оприлюднено, зокрема договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії (у редакції  

чинній з 01.10.2021). 

Разом з цим, пункт 6.5 договору (у редакції, чинній з 01.10.2021), оприлюдненого на 

офіційному вебсайті ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», не відповідає Типовому договору та 

положенням пунктів 7.3 та 7.4  розділу VII ПРРЕЕ (в редакції, що діяла до 01.01.2022), а також 

пункту 7.10 розділу VII ПРРЕЕ. 

Так, пунктом 6.5 договору (у редакції, чинній з 01.10.2021), оприлюдненого на офіційному 

вебсайті ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», встановлено винятки не передбачені пунктом 6.5 

Типового договору що є додатком 4 до ПРРЕЕ (далі – Типовий договір) з обов'язку покладення 

обсягів електричної енергії, використаних споживачем постачальника після дати, зазначеної 

постачальником у правомірній вимозі про відключення, на оператора системи, а саме: «крім 

випадків відсутності у оператора системи організаційно-технічної можливості для здійснення 

відключення споживача в точці розподілу електричної енергії з дотриманням умови одночасного 

забезпечення збереження необхідних рівнів надійності і якості електропостачання інших 

споживачів та субспоживачів (унаслідок застосування відповідної схеми електропостачання) у 

разі наявності однієї з таких обставин: 

- не надання споживачем доступу до власних електроустановок уповноваженим 

представникам оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів споживача або 

субспоживача; 

- не виконання споживачем обґрунтованих вимог оператора системи щодо припинення 

повністю або частково споживання електричної енергії самим споживачем; 

- не здійснення споживачем відключення електроустановок субспоживачів, живлення яких 

здійснюється від технологічних електричних мереж споживача». 
 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 26.07.2022 № 001-33/1478, відповідно 

до частини четвертої статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських 

договорів сторони можуть визначати зміст договору, зокрема, на основі типового договору, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим 

державним органом або органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту 

типового договору, але мають право конкретизувати його умови. 

Таким чином, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було конкретизовано пункт 6.5 договору, 

що не суперечить ані змісту типового договору, ані чинному законодавству. 

При цьому, на момент конкретизації пункту 6.5 договору була відсутня норма пункту 7.10 

розділу VII ПРРЕЕ, якою встановлено, що у разі нездійснення оператором системи припинення 

електропостачання споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівля-

продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, 

використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються 

адміністратором розрахунків на оператора системи як втрати. 
 

Окрім цього, при перевірці НКРЕКП не було враховано такі обставини: 

- додатковою угодою № 2 (набрала чинності 18.02.2022 року) Товариством було внесено зміни 

до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, якою 

виключено третій абзац пункту 6.5, а саме: «- не виконання Споживачем обґрунтованих вимог 

Оператора системи щодо припинення повністю або частково споживання електричної енергії самим 

Споживачем»; 

https://www.zoe.com.ua/%d0%b5%d0%bb%25%20d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
https://www.zoe.com.ua/%d0%b5%d0%bb%25%20d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
https://www.zoe.com.ua/%d0%b5%d0%bb%25%20d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bc/
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- додатковою угодою № 4 (набрала чинності 23.06.2022 року) пункт 6.5 договору 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії викладено в наступній 

редакції: «Обсяги електричної енергії, використані споживачем Постачальника після дати, зазначеної 

Постачальником у вимозі про відключення покладаються на втрати Оператора системи, крім випадків:  

- не надання електропостачальником разом із зверненням про припинення електроживлення 

споживача електричної енергії погодження про відключення відповідної військової адміністрації на 

адміністративній території розташування об’єкта споживача;  

- відсутність можливості забезпечення працівникам оператора системи безпеки при виконанні 

робіт з припинення електропостачання на території ведення бойових дій та/або окупованих територіях.  

Така умова діє на період дії Положення про особливості постачання електричної енергії 

споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії 

воєнного стану, затвердженого Наказом Міністерства енергетики України від 13.04.2022 № 148. 

У разі ненадання споживачем доступу до власних електроустановок уповноваженим 

представникам оператора системи для вибіркового відключення струмоприймачів за умови відсутності 

технічної можливості виконання умови одночасного забезпечення збереження необхідних рівнів 

надійності і якості електропостачання інших споживачів та субспоживачів (унаслідок застосування 

відповідної схеми електропостачання) обсяги електричної енергії, використані споживачем не 

покладаються на оператора системи на період, необхідний для забезпечення оператором системи 

розподілу живлення об'єктів субспоживачів за іншою схемою. Якщо, для забезпечення оператором 

системи розподілу живлення об'єктів субспоживачів за іншою схемою необхідно проведення 

будівельно монтажних робіт, такий період (не віднесення обсягів на втрати Оператора) не може 

перевищувати термінів, визначених законодавством, що регламентує будівництво (реконструкцію) 

електричних мереж.». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на момент набраня чинності нової 

редакції договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

оприлюдненого на офіційному вебсайті ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», а саме 01.10.2021, 

були чинні ПРРЕЕ у редакції постанови НКРЕКП від 18.08.2021 № 1355 (набрала чинності 

20.08.2021) пунктом 7.10 розділу VII яких, зокрема, було передбачено, що у разі нездійснення 

оператором системи припинення електропостачання споживачу згідно з вимогою 

електропостачальника про відключення купівля-продаж електричної енергії за договором про 

постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, 

зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора 

системи як втрати. 
Таким чином, твердження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», що на момент конкретизації 

пункту 6.5 договору була відсутня норма пункту 7.10 розділу VII ПРРЕЕ є необгрунтованим. 

Разом з цим, відповідно до пункту 6.5 Типового договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до ПРРЕЕ (у редакії постанови 

НКРЕКП від 18.08.2021 № 1355, яка набрала чинності 20.08.2021) обсяги електричної енергії, 

використані споживачем Постачальника після дати, зазначеної Постачальником у вимозі про 

відключення покладаються на втрати Оператора системи. 

Таким чином, на момент набрання чинності нової редакції договору електропостачальника 

про надання послуг з розподілу електричної енергії, оприлюдненого на офіційному вебсайті 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», а саме 01.10.2021, ані Типовим договором, ані пунктом 7.10 

розділу VII ПРРЕЕ не було передбачено винятків з обов'язку покладення обсягів електричної 

енергії, використаних споживачем постачальника після дати, зазначеної постачальником у 

правомірній вимозі про відключення, на оператора системи. 

Таким чином, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що визначення у пункті 6.5 

договору (у редакції, чинній з 01.10.2021), оприлюдненого на офіційному вебсайті 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», винятки з обов'язку покладення обсягів електричної енергії, 

використаних споживачем постачальника після дати, зазначеної постачальником у правомірній 

вимозі про відключення, на оператора системи, не передбачених пунктом 6.5 Типового договору, 

не є конкретизацією умов Типового договору та свідчить про відступлення 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», всупереч положенням частини четвертої статті 179 

Господарського кодексу України, від змісту Типового договору. 
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Щодо неврахування, на думку ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП таких обставин, 

як внесення змін до договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної 

енергії (у редакції чинній з 01.10.2021), оприлюдненого на офіційному вебсайті Товариства, а саме 

додатковою угодою № 2 (набрала чинності 18.02.2022 року) та додатковою угодою № 4 (набрала 

чинності 23.06.2022 року) Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до 

звернень ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» від 10 грудня 2021 року № 9954 та від 17 січня 2022 року № 10170 

предметом звернень є виконання ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» умов договору 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, укладеного з 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» під час відключення електроустановок ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» у 

листопаді – грудні 2021 року та відповідно комісією з перевірки досліджувались договірні 

відносини між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» у відповідний період. 
 

2 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону  

 

 

 

 
 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 
 

підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 
 

пункту 7.10 розділу VII ПPPEE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пункту 4.1 Типового договору  

 

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 припиняти 

електроживлення споживача у порядку та у випадках, 

визначених кодексом системи розподілу та 

правилами роздрібного ринку; 

 
 

яким встановлено що припинення 

електроживлення електроустановок споживача 

здійснюється оператором системи у порядку, 

визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом 

систем розподілу. 

У разі нездійснення оператором системи 

припинення електропостачання споживачу згідно з 

вимогою електропостачальника про відключення 

купівля-продаж електричної енергії за договором про 

постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, 

використані споживачем після дати, зазначеної у 

вимозі про відключення, покладаються 

адміністратором розрахунків на оператора системи як 

втрати; 
 

яким, зокрема, встановлено, що оператор 

системи зобов'язується обмежувати розподіл 

(передачу) за об'єктами споживачів постачальника на 

час і дату, визначену у вимозі постачальника про 

обмеження (відключення) відповідного об'єкта 

споживача. 
 

 

Комісією з перевірки встановлено, що між ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» та 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір електропостачальника про надання послуг 

з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 10 (далі – Договір № 10). 

Листом від 11.11.2021 вих. № 9817 ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» звернулося до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з вимогою про припинення (обмеження) розподілу 
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електричної енергії споживачу ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» у зв’язку із заборгованістю 

споживача з оплати за спожиту електричну енергію, датою відключення об’єкта споживача від 

електроживлення визначено – 29.11.2021. 

На виконання вказаної вимоги 18.11.2021 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» було 

оформлено та надано ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» попередження про припинення (обмеження) 

електропостачання (розподілу) електричної енергії 29.11.2021 з 8.00 години. Однак, 

ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» не було надано доступу до власних електроустановок працівникам 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для вжиття заходів з припинення постачання (розподілу) 

електричної енергії та пломбування електрообладнання у відключеному стані про що складено 

акт про недопуск від 29.11.2021. 

Відповідно до матеріалів, що є додатками до листа ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365»  

від 10 грудня 2021 року № 9954, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 30.11.2021  

№ 007-65/6529 повідомило ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» про відсутність технічної можливості 

припинення електропостачання ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» та призначення нової дати 

припинення (обмеження) електропостачання, а саме 07.12.2021. 

Відповідно до інформації, наданої листом ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

від 25.01.2022 № 001-33/235 на запит НКРЕКП, на адресу ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» були 

направлені попередження про припинення (обмеження) електропостачання (розподілу) 

електричної енергії 07.12.2021 та 20.12.2021. Однак, ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» не було надано 

доступу до власних електроустановок працівникам ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» про що 

складено акти про недопуск від 07.12.2021 та 20.12.2021. 

Таким чином, ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» систематично здійснювався недопуск 

представників ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» для здійснення заходів з припинення 

постачання (розподілу) електричної енергії за зверненням ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365». 
 

Відповідно до положень пункту 7.10 розділу VІІ ПРРЕЕ, припинення електроживлення 

електроустановок споживача здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом 

системи передачі та Кодексом систем розподілу. 

У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання споживачу згідно 

з вимогою електропостачальника про відключення купівля-продаж електричної енергії за 

договором про постачання зупиняється, а обсяги електричної енергії, використані споживачем 

після дати, зазначеної у вимозі про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на 

оператора системи як втрати. 
 

Відповідно до матеріалів, наданих ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», листом від 30.11.2021 № 9890 
ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» звернулось до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» щодо покладення обсягів 

електричної енергії, використаних споживачем ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» після 29.10.2021, на 

втрати ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

При цьому, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», керуючись пунктом 6.5 Договору № 10, 

листом від 07.12.2021 № 007-65/6716 та в порушення вимог пункту 7.10 розділу VII ПРРЕЕ та 

пункту 6.5 Типового договору повідомило ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» щодо неможливості покладення 

обсягів електричної енергії, використаних ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» після 29.10.2021, на 

втрати ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО». 

Таким чином, обсяги електричної енергії, використані ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» після 

29.10.2021, були покладені на ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365». 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини четвертої 

статті 179 Господарського кодексу України при укладенні господарських договорів сторони 

можуть визначати зміст договору, зокрема, на основі типового договору, затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим державним органом 

або органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового 

договору, але мають право конкретизувати його умови. 

Відповідно до частини третьої статті 184 Господарського кодексу України укладення 

господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з 

додержанням умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом 
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викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 

цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо 

застосування примірного або типового договору. 

Так, частиною четвертою статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

встановлено, що оператор системи розподілу надає послуги з розподілу електричної енергії на 

підставі договорів про надання послуг з розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є 

публічними договорами приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких 

затверджується Регулятором. 

Додатково, пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ встановлено, що договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії є публічним 

договором приєднання, зміст якого визначається оператором системи на основі типового 

договору, що є додатком 4 до цих Правил, оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора 

системи та укладається шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання. 

Так, між ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» та ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» укладено Договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 10. 

Відповідно до положень пункту 10.1 Договору № 10: «Зміни до цього договору вносяться 

шляхом розміщення їх тексту на офіційному веб-сайті ОСР. Зміни набирають чинності з дати 

зазначеної у таких змінах.». 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на офіційному вебсайті було розміщено нову редакцію 

договору електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, що набрала 

чинності з 01.10.2021 та відповідно договір електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, укладений між ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», у силу положень пункту 10.1 Договору № 10 з 01.10.2021 почав діяти у 

редакції, що набрала чинності з 01.10.2021. 

Разом з цим, пунктом 6.5 нової редакції договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу електричної енергії, що набрала чинності 01.10.2021, було встановлено 

винятки з обов'язку покладення обсягів електричної енергії, використаних споживачем 

постачальника після дати, зазначеної постачальником у правомірній вимозі про відключення, на 

оператора системи, не передбачені пунктом 6.5 Типового договору що є додатком 4 до ПРРЕЕ. 

Крім того, вказаний пункт 6.5 нової редакції договору суперечив положенням пункту 7.10  

розділу VII ПРРЕЕ (у редакції постанови НКРЕКП від 18.08.2021 № 1355, яка набрала чинності 

20.08.2021), яким, зокрема, було передбачено, що у разі нездійснення оператором системи 

припинення електропостачання споживачу згідно з вимогою електропостачальника про 

відключення купівля-продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а 

обсяги електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про 

відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи як втрати. 

Таким чином, при визначенні змісту нової редакції договору електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, що набрала чинності 01.10.2021, 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не було дотримано вимог частини четвертої статті 46 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» та пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ  

та порушено пункт 7.10 розділу VII ПРРЕЕ. 

Як наслідок, вказані дії Товариства в подальшому призвели до того, що обсяги 

електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі 

електропостачальника про відключення, а саме з 29.11.2021 (дата відключення об’єкта споживача 

від електроживлення, зазначена електропостачальником) по 31.12.2021 включно (кінцева дата 

періоду, за який ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365» порушується питання щодо невиконання 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» умов договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу електричної енергії, укладеного з ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365») були покладені на 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», що суперечить положенням пункту 7.10 розділу VII ПРРЕЕ та пункту 

6.5 Типового договору. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі  

85 000 (вісімдеся п’ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) за 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00130926) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії для 

чого: 
 

у строк до 25 серпня 2022 року привести умови договору електропостачальника про надання 

послуг з розподілу електричної енергії, оприлюдненого на офіційному вебсайті 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», у відповідність до вимог законодавства, про що у строк  

до 01 вересня 2022 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області; 
 

обсяги електричної енергії, спожитої ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» після дати, зазначеної у 

вимозі електропостачальника про припинення (обмеження) розподілу електричної енергії 

споживачу, до 31.12.2021 включно віднести на витрати оператора системи розподілу 

(ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»), про що у строк до 01 вересня 2022 року повідомити 

ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про накладення штрафу на 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

за 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 13 липня 2022 року № 144, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 676 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки  

від 06 липня 2022 року № 168, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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; 
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частини четвертої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що оператор системи розподілу надає послуги з 

розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з 

розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами 

приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких 

затверджується Регулятором; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку 

електричної енергії), а саме: 

пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної 

енергії є публічним договором приєднання, зміст якого визначається оператором 

системи на основі типового договору, що є додатком 4 до цих Правил, 

оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора системи та укладається 

шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання, 

пункту 7.10 розділу VII, яким встановлено що припинення 

електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором 

системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем 

розподілу. 

У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання 

споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівля-

продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а обсяги 

електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про 

відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи 

як втрати; 

пункту 4.1 Типового договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до цих Правил, яким, 

зокрема, встановлено, що оператор системи зобов'язується обмежувати розподіл 

(передачу) за об'єктами споживачів постачальника на час і дату, визначену у 

вимозі постачальника про обмеження (відключення) відповідного об'єкта 

споживача; 

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 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. 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 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 
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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: 

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдеся п’ять тисяч) гривень  

на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130926) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов 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; 

частини четвертої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що оператор системи розподілу надає послуги з 

розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з 

розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами 

приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких 

затверджується Регулятором; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної 

енергії є публічним договором приєднання, зміст якого визначається оператором 

системи на основі типового договору, що є додатком 4 до цих Правил, 

оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора системи та укладається 

шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання, 

пункту 7.10 розділу VII, яким встановлено що припинення 

електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором 

системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем 

розподілу. 

У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання 

споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівля-

продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а обсяги 

електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі про 

відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора системи 

як втрати; 

пункту 4.1 Типового договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до цих Правил, яким, 

зокрема, встановлено, що оператор системи зобов'язується обмежувати розподіл 

(передачу) за об'єктами споживачів постачальника на час і дату, визначену у 

вимозі постачальника про обмеження (відключення) відповідного об'єкта 

споживача; 
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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 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. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші 

санкції»). 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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» 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, на підставі  Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 144, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 676 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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: 
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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; 

частини четвертої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що оператор системи розподілу надає послуги з 

розподілу електричної енергії на підставі договорів про надання послуг з 

розподілу. Договори про надання послуг з розподілу є публічними договорами 

приєднання та укладаються на основі типових договорів, форма яких 

затверджується Регулятором; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме: 

пункту 2.1.16 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу/передачі електричної 

енергії є публічним договором приєднання, зміст якого визначається 

оператором системи на основі типового договору, що є додатком 4 до цих 

Правил, оприлюднюється на офіційному вебсайті оператора системи та 

укладається шляхом надання електропостачальником заяви-приєднання, 

пункту 7.10 розділу VII, яким встановлено що припинення 

електроживлення електроустановок споживача здійснюється оператором 

системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом 

систем розподілу. 

У разі нездійснення оператором системи припинення електропостачання 

споживачу згідно з вимогою електропостачальника про відключення купівля-

продаж електричної енергії за договором про постачання зупиняється, а обсяги 

електричної енергії, використані споживачем після дати, зазначеної у вимозі 

про відключення, покладаються адміністратором розрахунків на оператора 

системи як втрати; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати 

договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та 

виконувати умови цих договорів, для чого: 

у строк до 25 серпня 2022 року привести умови договору 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

оприлюдненого на офіційному вебсайті ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», у 

відповідність до вимог законодавства, про що у строк до 01 вересня 2022 року 

повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області; 

обсяги електричної енергії, спожитої ДП «УКРНДІСПЕЦСТАЛЬ» після 

дати, зазначеної у вимозі електропостачальника про припинення (обмеження) 

розподілу електричної енергії споживачу, до 31 грудня 2021 року включно, 

віднести на витрати оператора системи розподілу 

(ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»), про що у строк до 01 вересня 2022 року 
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повідомити ТОВ «ЕНЕРДЖІ 365», НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій 

області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


