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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 № 674 «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 04 березня 2020 року по 06 січня 2022 року, 

за результатами якої складено Акт від 15 липня 2022 року № 152.  
 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листом від 26.07.2022 № 97.43-10860 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 15 липня  

2022 року № 152.  
 

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 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310 (далі – Кодекс) (у редакції, 

що діяла до 01 червня 2021 року) 
 

 
 

 

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 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 строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. Для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності 

цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 
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вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги 

зі стандартного приєднання через затримку здійснення 

заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об’єктів електроенергетики 

(затримка в погодженні власника (власників) або 

Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних 

ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання 

письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) 

повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з 

наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки та зазначенням найменування 

організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання 

вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 

листування); 

До НКРЕКП надійшли звернення від гр. Ночвай І. П. від 22.11.2021 б/н та від 24.11.2021 

б/н (вх. НКРЕКП від 23.11.2021 № Н19434/21 та від 24.11.2021 № Н-19609/21) щодо 

недотримання АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж. 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів, наданих  

до НКРЕКП листом Товариства від 14.12.2021 № 97.43-21100, встановлено, що 04.03.2020  

гр. Ночвай І. П звернувся до АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановки певної потужності приватного житлового будинку за адресою замовника. 

Відповідно до заяви про приєднання від 04.03.2020, Товариством укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж від 19.03.2020 № 3231 (далі - Договір), 

невід’ємним додатком до якого є Технічні умови від 19.03.2020 № 05.98-3231 (спосіб 

інформування Замовника в заяві про приєднання – не зазначено). Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 10 кВт (І ступінь потужності). 

Одночасно, 19.03.2020 Заявником було також підписано додаткову угоду до Договору  

№ 3231, відповідно до умов якої, ОСР зобов’язаний приєднати електроустановку Замовника  

в термін не більше 3 місяців. 

16.06.2020 гр. Ночвай І. П. на виконання умов Договору від 19.03.2020, на підставі рахунку 

№ 199 сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж в повному 

обсязі, а саме у розмірі 14280,00 грн з ПДВ (100%).  

Таким чином, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга  

з приєднання по Договору від 19.03.2020 мала бути надана Замовнику до 16.09.2020 (включно). 

 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» неодноразово надавались Замовнику повідомлення про 

необхідність збільшення строку надання послуг зі стандартного приєднання, встановленого 

підпунктом 3.1.1 пункту 3.1 розділу 3 Договору листами від 02.04.2021 № 97.43-4509, від 

21.05.2021 № 97.43-6886, від 08.06.2021 № 97.43-7942, від 19.07.2021 № 97.43-11182, від 

17.08.2021 № 97.43-13137, від 22.09.2021 № 97.43-15320, від 16.11.2021 № 97.43-18942. 

Комісія з проведення перевірки дослідила вищезазначені листи та встановила,   

що АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» при повідомленні Замовника про перенесення терміну надання 

послуги зі стандартного приєднання не надавало документальне підтвердження причин 

виникнення затримки з наданням копій офіційного листування. 

 Згідно вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, ОСР повинен письмово повідомити 

Замовника за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово 

(або у спосіб, узгоджений із замовником) про збільшення строку проектування не більше ніж на 

10 календарних днів починаючи з 07.09.2020. Зазначена вимога АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

виконана не була. Перше повідомлення Замовнику датується 02.04.2021 з порушенням 
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терміну на 208 днів. Також відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу  

Товариство повинно було повідомляти Замовника кожні 10 днів про збільшення строку 

проектування, проте повідомлення надавались Замовнику з порушенням терміну від 8 до  

45 днів, а саме:  

лист від 21.05.2021 № 97.43-6886 надано з порушенням терміну на 39 днів;  

лист від 08.06.2021 № 97.43-7942 надано з порушенням терміну на 8 днів;  

лист від 19.07.2021 № 97.43-11182 надано з порушенням терміну на 31 день;  

лист від 17.08.2021 № 97.43-13137 надано з порушенням терміну на 19 днів;   

лист від 22.09.2021 № 97.43-15320 надано з порушенням терміну на 26 днів;   

лист від 16.11.2021 № 97.43-18942 надано з порушенням терміну на 45 днів. 
 

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

10860, Товариство стверджує, що комісією, при посиланні на порушення п.4.2.4 глави 4.2, 

враховувались вимоги Кодексу у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року. Разом з тим, 

Товариство  вважає, що в даному випадку процес надання послуг, в тому числі з врахуванням 

питань стосовно землевідведення є динамічний. Як наслідок, на дату підготовки чергового 

повідомлення Товариство аналізувало та враховувало діючі зміни в законодавстві  та відповідно 

до внесених НКРКЕП коректив проводило свою роботу з попередження замовника. Після 

29.04.2021 інформування замовника відбувалось у визначенні Кодексом (у редакції, затвердженій 

постановою НКРЕКП від 28.04.2021 №717) терміни. 

У підсумку, Товариство забезпечувало інформування гр. Ночвая І.П. відповідно вимог діючої 

на момент формування повідомлень постанови НКРЕКП № 717. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що при направленні повідомлення 

Замовнику про збільшення строку проєктування необхідно керуватися редакцією Кодексу 

систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – 

Кодекс), що діяла на момент виникнення договірних відносин з Заявником, тобто редакцією 

Кодексу, що діяла до 01.06.2021, та, відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу, у разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання 

через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або 

Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за  

10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у 

спосіб, узгоджений із замовником) повідомляти замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального 

підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до 

яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 

листування). 
 

 

 

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

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

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



4 

 

завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання послуги зі стандартного 

приєднання гр. Ночваю І.П. згідно з укладеним Договором про приєднання до електричних 

мереж від 19 березня 2020 року № 3231. 

 
 

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 № 152, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 674 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки 

від 05 липня 2022 року № 161, 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; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  
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(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року) яким встановлено, що строк 

надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника 

першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних 

днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка  

в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів  

до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування); 

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», 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 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» 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, 

згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки від 15 липня 2022 року  

№ 152, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня  

2022 року № 674 «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: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  

(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що строк 

надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника 
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першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних 

днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка  

в погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів  

до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування); 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

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

надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником 

вимог кодексу систем розподілу,  

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану 

в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ВІНИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП  

у Вінницькій області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів, щодо стану надання послуги зі стандартного 

приєднання гр. Ночваю І. П. згідно з укладеним Договором про приєднання 

до електричних мереж від 19 березня 2020 року № 3231, з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


