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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 838 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення  

на проведення позапланової невиїзної перевірки від 02 серпня 2022 року № 238, 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 18 серпня 2021 року  

по 15 березня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки  

від 05 серпня 2022 року № 201 (далі – Акт перевірки № 201). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 17.08.2022 № 001-33/1706 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення та обґрунтування (заперечення) до Акта перевірки № 201 (далі – Письмові 

пояснення) та у доповнення до Письмових пояснень супровідним листом, підписаним 

кваліфікованим електронним підписом, надало до НКРЕКП (вх. ТП НКРЕКП від 24.08.2022 

№ 474/36-22 ) частину копій підтвердних документів до Письмових пояснень. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 201 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) 

 

 

 

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) 

 

 

пункту 4.6.8 глави 4.6  

розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі- Кодекс) 

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; 

 

відповідно до якого строк розгляду проєктно-

кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на 

узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати 

отримання. 
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

18.08.2021 надало гр. Лук’яненко Д. А. технічні умови нестандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок № ТУ 0005121808211070610000001. 

Разом з цим, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» надало гр. Лук’яненко Д. А. завдання на 

проєктування «Будівництво ЛЕП-0,4 кВ від опори 19 ПЛ-04 кВ ТП-92 РБ-3 для електропостачання 

садового будинку (далі – Завдання на проєктування). 

Відповідно до пункту 15 Завдання на проєктування гр. Лук’яненко Д. А. необхідно було 

виконати монтаж ЛЕП-0,4 кВ від опори № 19 ПЛ-0,4 кВ TП-92 РБ-3 до ВШО-0,38 кВ об'єкта 

Замовника. 

На виконання Завдання на проєктування гр. Лук’яненко Д. А. була розроблена відповідна 

проєктна документація, яка була подана на погодження до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

(вх. Товариства від 16.11.2021 № 2421/055). 
 

Відповідно до положень пункту 4.6.1 глави 4.6 розділу IV Кодексу надання послуги з 

приєднання, а саме виконання будівельно-монтажних робіт, здійснюється відповідно до проєктно-

кошторисної документації. 

Відповідно до положень пункту 4.6.3 глави 4.6 розділу IV Кодексу  у разі розроблення 

проєкту лінійної частини нестандартного приєднання замовником завдання на проєктування має 

бути сформульовано замовником щодо одного з варіантів створення лінійної частини приєднання 

(від найближчої або від альтернативної точки приєднання до мереж ОСР) відповідно до наданих 

ОСР технічних умов. ОСР на запит замовника або проектної організації замовника має надавати 

всі необхідні для проєктування дані. У такому разі замовник забезпечує узгодження з ОСР та 

іншими заінтересованими сторонами проєктної документації на будівництво електричних мереж 

лінійної частини приєднання та здійснює заходи щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики у випадках, визначених законодавством. 

Разом з цим, відповідно до положень пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу строк 

розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження,  

не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

отримання, а у разі необхідності узгодження відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 цього розділу - 

30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР 

безоплатно. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» з порушенням 

строків, встановлених пунктом 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу, листом  

від 14.01.2022 № 055-55.13/154 повідомило гр. Лук’яненка Д. А. про непогодження наданої ним 

проєктно-кошторисної документації. 

Таким чином, вказаний лист було надано гр. Лук’яненко Д. А. з недотриманням 

встановленого пунктом 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу строку на 15 робочих днів. 
 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 17.08.2022 № 001-33/1706  

05.08.2021 до ПАТ «Запоріжжяобленерго» надійшла заява гр. Лук’яненко Д. А. про приєднання 

електроустановок до електричних мереж. 

Відповідно до пункту 4.5.6. пункту 4.5. розділу IV Кодексу ПАТ "Запоріжжяобленерго'" були 

підготовлені технічні умови на нестандартне приєднання (далі – ТУ) разом із розрахунком 

вартості на приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з 

приєднання. Про готовність ТУ та можливість отримання їх за місцем подання заяви 

Товариством було повідомлено замовника 18.08.2021 у зазначений в заяві про приєднання спосіб 

обміну інформацією. 

Рахунок на оплату вартості послуги з приєднання до електричних мереж від 16.08.2021  

№ 2130-1907/30 на суму 21 561,60 грн був сплачений замовником 06.09.2021 частково в розмірі 

10 781, 00 грн (50 % вартості послуги з приєднання). 

07.10.2021 гр. Лук’яненко Д. А. звернувся до ПАТ «Запоріжжяобленерго» із заявою про 

погодження проекту лінійної частини приєднання. Після розгляду даної заяви Товариством не було 

погоджено надану замовником проектну документацію на приєднання та надані зауваження 

листом від 04.11.2021 №055-55.13/3891. 
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Після усунення зауважень по проекту лінійної частини гр. Лук’яненко Д. А. була надана 

заява на погодження проекту від 16.11.2021. Про результати розгляду даної заяви замовника було 

повідомлено листом від 14.01.2022 № 055- 55.13/154. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 

запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» запроваджено комплекс 

правових норм, спрямованих на захист прав фізичних та юридичних осіб під час карантину та 

обмежувальних заходів пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби, серед яких, зокрема, 

віднесення юридичного факту введення карантину до форс-мажорних обставин. 

У зв’язку з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненої коронавірусом  

«SARS-CoV-2», за відсутності трудових ресурсів та встановленням обмежувальних заходів, ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» фізично не мало можливості своєчасного розгляду заяви, а тому на період 

дії карантину призупиняються виконання наступних робіт, а саме: розроблення та узгодження з 

іншими заінтересованими сторонами проектної документації; перевірка та погодження ОСР 

проектної документації замовника на відповідність вимогам технічних умов; виконання 

будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт. 

В свою чергу, ПАТ «Запоріжжяобленерго» було здійснено організацію роботи Товариства 

в період дії обмежувальних заходів, зокрема, визначено першочергові виробничі процеси, які мають 

виконуватись в період дії карантину та працівників, необхідних для їх виконання. Тобто, на період 

дії карантину частина працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» забезпечує виконання основного 

виду діяльності – розподіл електричної енергії, інші працівники частково виконують трудові 

функції вдома (на віддаленому доступі), частина працівників виведено у простій та/або 

знаходяться у відпустках всіх видів, на лікарняному тощо. 

Отже, як наслідок, у ПАТ «Запоріжжяобленерго» було недостатньо технічних та 

трудових ресурсів, а саме: спеціалістів, які мають необхідну підготовку та відповідний 

кваліфікаційний рівень, що може забезпечити професійну та своєчасний розгляд документів, в 

тому числі заяви щодо погодження проектної документації. 

Проте, не зважаючи на обставини, що впливають на діяльність ОСР, проектно-

кошторисна документація замовника була розглянута Товариством та оформлено технічне 

заключення. 
 

Також, 26.03.2022 НКРЕКП було прийнято постанову №352 «Про затвердження Порядку 

тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного 

стану» (далі – Постанова № 352) пунктом 4 якої встановлено, що операторам систем розподілу, 

у разі об’єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за 

укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом 

IV Кодексу необхідно повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про 

приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з 

настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення. 

Враховуючи викладене, замовнику повідомлено, що виконання зобов’язань за договором про 

приєднання тимчасово призупинено на період дії правового режиму воєнного стану. Також, 

повідомлення про тимчасове призупинення зобов’язань за договорами про приєднання на період дії 

правового режиму воєнного стану розміщено на сайті ПАТ «Запоріжжяобленерго». 
Відповідно до Постанова № 352 замовник 26.05.2022 звернувся до ПАТ 

«Запоріжжяобленерго» із заявою про тимчасове приєднання з відповідними документами. 
31.05.2022 замовнику були видані Технічні умови тимчасового приєднання до електричних 

мереж електроустановок та проект договору про тимчасове приєднання до електричних мереж 
системи розподілу, який був ним підписаний. 

20.06.2022 замовником підписано Акт прийому-передачі наданих послуг з тимчасового 
приєднання до електричних мереж № 2230-0543, що свідчить про факт надання послуги з 
тимчасового приєднання в повному обсязі. 

Договір споживача (побутового) про надання послуг з розподілу електричної енергії 
укладено між замовником та ПАТ «Запоріжжяобленерго» 20.06.2022 за № 531806125. 

Таким чином, на сьогоднішній день ПАТ «Запоріжжяобленерго», відповідно до Постанови 
№ 352, надані послуги з тимчасового приєднання об'єкта замовника. 

Крім того, на адресу ПАТ «Запоріжжяобленерго» надійшла заява гр. Лук’яненко Д. А.  
від 12.08.2022. яким замовник повідомив, шо відносини між ним та ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
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за договором про тимчасове приєднання №2130-0543 врегульовані. 
 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у доповнення до Письмових  

пояснень до Акта перевірки № 201, наданих листом від 17.08.2022 № 001-33/1706, 
ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» супровідним листом, підписаним кваліфікованим 
електронним підписом, надало до НКРЕКП копії підтвердних документів щодо надання послуги з 
приєднання гр. Лук’яненко Д. А., а саме Акт з прийому-передачі наданих послуг з тимчасового 
приєднання від 20.06.2022 № 2230-0543/30. 

 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії. 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю      Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

 

Про застереження  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 30 серпня 2022 року 

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

невиїзної перевірки від 05 серпня 2022 року № 201, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 838 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та на 

підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки  

від 02 серпня 2022 року № 238, 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 



2 

 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, 

відповідно до якого строк розгляду проєктно-кошторисної документації та 

ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати отримання; 

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», та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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 


