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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1756 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну 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 15 листопада 2022 року по 26 грудня  

2022 року, за результатами якої складено Акт від 09 січня 2023 року № 16.  
 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» не надавало письмових пояснень та обґрунтувань до 

Акта позапланової виїзної перевірки від 09 січня 2023 року № 16.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункту 22 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

вимог підпункту 6 пункту 1 

постанови НКРЕКП від 26.03.2022 

№ 349 «Щодо захисту інформації, 

яка в умовах воєнного стану може 

бути віднесена до інформації з 

обмеженим доступом, у тому числі 

щодо об’єктів критичної 

інфраструктури» 

яким встановлено обов’язок ОСР оприлюднювати та 

оновлювати на своєму офіційному вебсайті, зокрема 

іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до вимог чинного законодавства України; 

 

в частині актуалізації кожні 30 хвилин  на власному 

офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про 

час початку та закінчення перерви електропостачання 

споживачам. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Нікітюк Т. Г., надіслане  30 листопада 2022 року  

(вх. НКРЕКП від 30 листопада 2022 року № Н-10038/22) щодо недотримання  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» графіків відключень електропостачання споживачам. 

Комісією з перевірки встановлено, що згідно графіку погодинного відключення на  

2022-2023 роки, житловий будинок гр. Нікітюк Т. Г. знаходиться в І черзі ІІІ підчерги. 

Провівши аналіз наданої Ліцензіатом інформації та первинних документів комісія  

з перевірки встановила, що 29.11.2022 о 05:30 зроблено запис в оперативному журналі про 

відключення всієї І черги, проте на офіційному вебсайті зазначено, що початок відключення  

за вищевказаною адресою – 2022-11-29 06:00, дата та час публікації – 2022-11-29 06:07. 
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Зазначене свідчить про невідповідність даних, відображених АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

на офіційному вебсайті в мережі Інтернет та даними, які зазначені в оперативному журналі  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у частині зазначення часу початку перерви електропостачання 

споживачам за вказаною у зверненні адресі. 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 
 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 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 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130694) за 

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 накладення штрафу на  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 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 __ січня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової виїзної перевірки від 09 січня 2023 року № 16, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1756 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 21 грудня 2022 року № 447, 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, 

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

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:  

підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року                    

№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 

критичної інфраструктури», відповідно до якого оператор систем розподілу 

має забезпечити розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі 
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Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання 

споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, 

корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків 

обмеження споживачів) та кожні 30 хвилин актуалізовувати зазначену 

інформацію; 

підпункт 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати на своєму 

офіційному вебсайті, зокрема інформацію, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Відповідно до статей 17, 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», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130694)  за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року                    

№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 

критичної інфраструктури», відповідно до якого оператор систем розподілу 

має забезпечити розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання 

споживачам із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, 

корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків 

обмеження споживачів) та кожні 30 хвилин актуалізовувати зазначену 

інформацію; 

підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати на своєму 

офіційному вебсайті, зокрема інформацію, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 
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штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 

інші санкції»).  

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 


