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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 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 НКРЕКП 

«Про усунення порушень ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

 
 На підставі постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 746 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», посвідчення на 
проведення позапланової невиїзної перевірки від 17 липня 2022 року № 190 НКРЕКП 
було здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) (далі 
– ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) законодавства, що регулює 
функціонування ринку електричної енергії, за період діяльності з 01 січня 2022 року по 
11 травня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки 
від 22 липня 2022 року № 172.  

 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» ненадало до НКРЕКП письмові пояснення та 
обґрунтування до Акта позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 172.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року  
№ 172 встановлено та зафіксовано наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої статті 46 
Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

пункту 11.4.1 глави 11.4 розділу XI 
Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 
№ 310 (далі – Кодекс) 

 
 

пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V 
Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018 

№ 312 (далі – ПРРЕЕ) 
 
 
 
 
 

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 оператора системи розподілу 

дотримуватися затверджених Регулятором показників 
якості електропостачання, які характеризують рівень 
надійності (безперервності) електропостачання, 
комерційної якості надання послуг з розподілу 
електричної енергії та якості електричної енергії; 

 
щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватись показників якості електропостачання, 
які характеризують рівень надійності (безперервності) 
електропостачання, комерційної якості надання послуг 
з розподілу (передачі) електричної енергії, а також 
якості електричної енергії, перелік та величини яких 
затверджено Регулятором та здійснювати компенсацію 
та/або відшкодування збитків користувачу системи 
передачі та користувачу системи розподілу та/або 
споживачу у разі недотримання оператором системи 
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пункту 2.3 Порядку забезпечення 
стандартів якості 

електропостачання та надання 
компенсацій споживачам за їх 
недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП  
від 12.06.2018 № 375 

(далі – Порядку № 375) 
 

підпункту 23 пункту 2.2 
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) 

показників якості послуг, визначених Регулятором та 
відповідним договором про надання послуг з розподілу 
(передачі) електричної енергії; 

 
щодо дотримання оператором системи розподілу 

гарантованих стандартів якості надання послуг, 
зокрема, показників змінення напруги, встановлених 
Кодексом; 

 
 
 
 
 
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись  показників 

якості послуг з розподілу електричної енергії, які 
характеризують рівень надійності (безперервності) 
електропостачання, комерційної якості надання послуг 
з розподілу електричної енергії, а також якість 
електричної енергії, перелік та величини яких 
затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних 
стандартів якості електропостачання. 

 
  До НКРЕКП надійшла скарга гр. Заклінського А. В. від 30.02.2022 щодо недотримання 

ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» затверджених Регулятором показників якості електропостачання та 
направлено запит НКРЕКП від 01.03.2022 № 1081/17.1.4/10-22 до ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 
щодо надання відповідних пояснень та матеріалів із порушеного у зазначеній скарзі від 
гр. Заклінського А. В. питання. 

На зазначений вище запит НКРЕКП ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» надало пояснення та 
матеріали по зверненню гр. Заклінського А. В. листом від 11.05.2022 № 132-07-2156 із додатками 
до нього. 

За результатами опрацювання наданої Товариством інформації та підтверджуючих 
документів НКРЕКП надіслала відповідь на скаргу гр. Заклінського А. В. листом від 16.03.2022 
№ 1319/17.1.4/10-22.  

За результатами опрацювання наявних у Комісії з проведення перевірки матеріалів 
встановлено, що гр. Заклінський А. В. звернувся до НКРЕКП стосовно врегулювання 
взаємовідносин із ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» в частині якості розподілу електричної енергії за 
об’єктом. Згідно з скаргою гр. Заклінського А. В. перепади напруги в помешканні бувають до 
185 В, через що спрацьовує реле напруги. 

Згідно з інформацією ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», наданою листом від 11.05.2022 
№ 132-07-2156, електропостачання до помешкання споживача здійснюється повітряною лінією 
(ПЛ) 0,4 кВ Л-4 від КТП-173-04 та надано копії Паспорта ПЛ-0,4 кВ КТП-173-04 Л-4, рік 
будівництва - 2017 та Паспорта КТП-173-04, клас напруги 10 кВ, потужність 0,16 МВ*А, рік 
будівництва – 1978.  

В 2021 році в КТП-173-04 проведені роботи із заміною силового трансформатора та 
ремонтом обладнання РУ 0,4 кВ, що підтверджено актом виконаних ремонтних робіт 
господарським способом від 30.12.2021 № 04-12-86. 

06.05.2022 ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» здійснило комплексну якісну оцінку технічного 
стану ПЛ напругою 0,4 кВ КТП-173-04 Л-4, довжина ПЛ становить 1,474 км та 09.05.2022 
здійснило комплексну якісну оцінку технічного стану ТП напругою 10 кВ 
КТП-173-0,4. Згідно з зазначеними оцінками стан ТП та ПЛ 0,4 кВ - задовільний. 

 
Згідно з інформацією Товариства, наданою листом від 11.05.2022 № 132-07-2156,  

працівниками Західного РЕМ ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» перевірена якість напруги в 
РУ-0,4 кВ КТП-173-04 та на вводі житлового будинку споживача. 
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За результатами замірів працівниками ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», підтверджено, що в 
окремі години доби параметри напруги на вводі в житловий будинок споживача не відповідають 
вимогам визначеним у ДСТУ ЕN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в 
електричних мережах загального призначення». 

 
Відповідно до пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 

зобов’язане дотримуватись показників якості електропостачання, які характеризують рівень 
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу 
електричної енергії, а також якості електричної енергії, перелік та величини яких затверджено 
Регулятором. 

 
 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 
1) постанову, якою: 

 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код 
ЄДРПОУ 00131587)  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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131587)  усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії, 

для чого надавати компенсацію гр. Заклінському А. В. за недотримання 
показників зміни напруги, щомісячно за кожен календарний місяць з дня отримання 
звернення гр. Заклінського А. В. щодо якості електричної енергії до дня усунення 
причини недотримання показників якості електричної енергії, про що протягом 10 
робочих днів після виконання цього зобов’язання повідомити НКРЕКП та Відділ 
НКРЕКП у Львівській 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 застереження ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» 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 16 серпня 2022 року  
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 
невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року № 172, проведеної відповідно до 
постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 746 «Про проведення позапланової 
невиїзної перевірки ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 
проведення позапланової невиїзної перевірки від 17 липня 2022 року № 190, 
установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) 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 11.4.1 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, щодо 
обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися затверджених 
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Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень 
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання 
послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії; 

підпунктів 3 та 7 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного 
ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 
2018 року № 312, щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватись 
показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності 
(безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з 
розподілу (передачі) електричної енергії, а також якості електричної енергії, 
перелік та величини яких затверджено Регулятором та здійснювати компенсацію 
та/або відшкодування збитків користувачу системи передачі та користувачу 
системи розподілу та/або споживачу у разі недотримання оператором системи 
показників якості послуг, визначених Регулятором та відповідним договором про 
надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії; 

підпункту 1 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, щодо 
дотримання оператором системи розподілу гарантованих стандартів якості 
надання послуг, зокрема, показників змінення напруги, встановлених Кодексом; 

підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 
щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись  показників якості послуг з розподілу 
електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) 
електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної 
енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено 
НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів якості електропостачання. 

 
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 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) 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 
ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»  
 

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 22 липня 2022 року № 172, 
проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 746 
«Про проведення позапланової невиїзної перевірки ПРАТ 
«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 
 
Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131587) усунути порушення 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме: 

пункту 11.4.1 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, щодо 
обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися затверджених 
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Регулятором показників якості електропостачання, які характеризують рівень 
надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання 
послуг з розподілу електричної енергії та якості електричної енергії; 

підпунктів 3 та 7 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного 
ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 
2018 року № 312, щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватись 
показників якості електропостачання, які характеризують рівень надійності 
(безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з 
розподілу (передачі) електричної енергії, а також якості електричної енергії, 
перелік та величини яких затверджено Регулятором та здійснювати 
компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи передачі та 
користувачу системи розподілу та/або споживачу у разі недотримання 
оператором системи показників якості послуг, визначених Регулятором та 
відповідним договором про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 
енергії; 

підпункту 1 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, щодо 
дотримання оператором системи розподілу гарантованих стандартів якості 
надання послуг, зокрема, показників змінення напруги, встановлених 
Кодексом, 

для чого надавати компенсацію гр. Заклінському А. В. за недотримання 
показників зміни напруги,  щомісячно за кожен календарний місяць з дня 
отримання звернення гр. Заклінського А. В. щодо якості електричної енергії 
до дня усунення причини недотримання показників якості електричної енергії, 
про що протягом 10 робочих днів після виконання цього зобов’язання 
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Львівській області з наданням 
належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


