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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 № 1766 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) (далі – АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», 

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 16 листопада 2022 року по 27 грудня  

2022 року, за результатами якої складено Акт від 27 грудня 2022 року № 374.  
 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» листом від 04.01.2023 № 12-02/18 надало письмові 

пояснення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної перевірки від 27 грудня  

2022 року № 374.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 46 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

частини першої статті 22 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з розподілу електричної 

енергії 

 

підпункту 22 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

вимог підпункту 6 пункту 1 

постанови НКРЕКП від 26.03.2022 

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 оператори систем розподілу 

мають надавати доступ до своїх електричних мереж на 

недискримінаційній та прозорій основі всім 

користувачам системи розподілу, 

 

яким встановлено обов’язок ОСР виконувати 

рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та законодавством; 

 

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 забезпечення розміщення на власному 

офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
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№ 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» 

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 в частині актуалізації кожні 30 хвилин 

зазначеної інформації. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Чорнея М.І., надіслане до НКРЕКП Урядовим 

контактним центром від 23 листопада 2022 року № ЧО-14817985/2 (вх. НКРЕКП від 24 листопада 

2022 року № Ч-9774/22) щодо недотримання АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» графіків відключень 

електропостачання споживачам. 

Комісією з перевірки, через пошукове вікно на вебсайті Ліцензіата, здійснено пошук групи 

до якої відноситься адреса скаржника (із зазначенням села, вулиці та номеру будинку) та 

встановлено, що на сайті ОСР не відображається інформація про назви вулиць, номери 

будинків (корпусів) тощо. 
 

Також, Комісією з перевірки проведено перевірку вебсайту АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

на предмет зазначення часу про розміщення інформації про перерви в електропостачанні згідно 

графіків погодинних відключень та оновлення зазначеної інформації кожні 30 хвилин, шляхом 

фіксації знімків екрану вебсайту Товариства на сторінці розміщення інформації про графіки 

погодинних відключень за посиланням http://oblenergo.cv.ua/shutdowns/.  

На підставі проведеного аналізу, комісія з проведення перевірки зазначає що станом на дату 

проведення перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» на власному вебсайті не зазначає час про 

розміщення інформації про перерви в електропостачанні згідно графіків погодинних відключень 

та не оновлює зазначену інформацію кожні 30 хвилин. 

 

Відповідно до пояснень, наданих Ліцензіатом листом від 04.01.2023 № 12-02/18, між  

АТ «Чернівціобленерго» та гр.. Чорнеєм М.І. відсутні договірні відносини щодо надання послуг з 

розподілу електричної енергії за вищевказаним об’єктом.  

Окрім того, останнім не було надано жодних підтверджуючих документів, які б свідчили 

про право представляти інтереси контрагента по Договору та/або ж документи, які б свідчили 

про набуття ним права власності або права користування на об’єкт. 

Попри те, що гр. Чорней М.І. не являється стороною по Договору, НКРЕКП було 

ініційовано проведення позапланової перевірки стосовно правомірності здійснення ОСР  

АТ «Чернівціобленерго» відключень. 
 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, забезпечення безперебійного виконання вимог підпункту 

6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349  зумовлює необхідність в технологічному 

процесі модернізації програмно-технічного комплексу, а відтак АТ «Чернівціобленерго»  

не в змозі було забезпечити власними силами актуалізацію зазначеної інформації кожних  

30 хвилин, у зв’язку із чим Товариством було вжито всіх необхідних заходів спрямованих на 

відповідне програмне забезпечення, зокрема укладено Договір про надання послуг з модернізації 

програмно-технічного комплексу із ФОП Кушнірчуком В.В. У відповідності до договірних умов 

останнім буде виконано зобов’язання зі свого боку в найкоротші строки, але не пізніше 

27.01.2023р. 

Також, згідно пояснень Ліцензіата, населені пункти, які є із незначною кількістю 

населення, належать до однієї групи, а отже відсутня необхідність в розгалуженні на адреси, 

адже такий поділ зумовить ряд незручностей для споживачів, що в свою чергу може призвести 

до значного навантаження на роботу сайту та спричинити ряд технічних неполадок, які 

зумовлять неможливість оперативного отримання споживачами інформації. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що підпунктом 6 пункту 1 постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 349, встановлено, що оператори систем розподілу мають 

забезпечити розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет інформації про 

час початку та закінчення перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=9
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=10
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk52471?ed=2022_11_10&an=10
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населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, 

застосування графіків обмеження споживачів). Виключень для населених пунктів із 

незначною кількістю населення зазначеною постановою не передбачено. 
2 пункту 1 частини третьої статті 46 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з розподілу 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; 

 

яким встановлено обов’язок ліцензіата надавати до 

НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію 

(дані, відомості, звітність), необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та  

у строки (не менше десяти робочих днів для надання 

копій документів, пояснень тощо), встановлені 

НКРЕКП 

Перевіркою встановлено, що на запити комісії з перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  

не надало інформацію та копії належним чином завірених документів: 

1. від 21.12.2022 № 52/167-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 16-00 години 22.12.2022: 

- щодо застосовування перерв в електропостачанні (планові, аварійні, графіки погодинних 

відключень, тощо) в період з 16.11.2022 по 23.11.2022, 06.12.2022 та 15.12.2022 за адресою  

вул. Дмитра Загули, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200 у вигляді таблиці 

 

Дата 

перерви 

Група 

споживачів 

Тип 

перерви 

Плановий часовий 
проміжок 

Плановий 
час 

Фактичний часовий 
проміжок 

Фактичний 
час 

Відхилен
ня 

початок завершення  початок завершення   

   

       

       

       

       

       

Всього:          

- графіки погодинних відключень, які застосовувались в період з 16.11.2022 по 23.11.2022, 

06.12.2022 та 15.12.2022 по території Чернівецької області; 

- копії документів на підставі яких застосовувались перерви в електропостачанні за адресою 

вул. Дмитра Загули, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200 (планові, аварійні, 

графіки погодинних відключень, тощо) за період з 16.11.2022 по 23.11.2022, 06.12.2022 та 

15.12.2022; 

- підтвердні матеріали щодо розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі 

Інтернет інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання за адресою вул. 

Дмитра Загули, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200  із зазначенням назви 

населеного пункту, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, 

застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень споживачів) за період з 

16.11.2022 по 23.11.2022, 06.12.2022 та 15.12.2022. 

2.  від 23.12.2022 № 52/169-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 16-00 години 23.12.2022: 

- про осіб відповідальних за складання та застосування графіків обмеження 

електропостачання. Накази про призначення таких осіб. Довідка з відділу кадрів із зазначенням 

особових даних посадових осіб ОСР та працівників структурного підрозділу на якого покладено 

обов’язки з диспетчеризації (за перевіряємий період), а саме: прізвище, ім'я, по батькові, рік 

народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер 

паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), місце роботи, 

посада особи, яка притягається до адміністративної відповідальності); 
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- установчі та організаційні документи в яких визначено осіб, відповідальних за складання 

та застосування графіків обмеження електропостачання; 

- щодо діючої на підприємстві інструкції з розроблення та застосування ОСР заходів 

аварійного розвантаження, яка має бути погоджена ОСП в установленому Кодексом системи 

передачі порядку (10.5.11 КСП); 

- щодо дотримання вимог підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 349 

(зі змінами), в тому числі: 

1. щодо встановленого Ліцензіатом порядку публікації 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), посилання на 

відповідну сторінку на вебсайті Товариства; 

2. щодо порядку і стану актуалізації кожні 30 хвилин інформації про час початку та 

закінчення перерви електропостачання споживачам; 

- пояснення яким чином відбувається інформування споживачів про перерви 

електропостачання (застосування графіків погодинних відключень або аварійних відключень) 

(номери телефонів, вайбер, посилання на вебсайт, чат-бот, особистий кабінет тощо); 

- пояснення  яким чином ОСР забезпечено максимально можливий рівномірний 

(справедливий) розподіл участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми; 

- пояснення про причини нерівномірного залучення споживачів до заходів з розвантаження 

енергосистеми та про вжиті заходи щодо забезпечення рівномірного (справедливого) розподілу 

споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (у разі наявності). 

3.  від 26.12.2022 № 52/170-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 12-00 години 26.12.2022: 

- щодо застосовування перерв в електропостачанні (планові, аварійні, графіки погодинних 

відключень, тощо) в період з 16.11.2022 по 23.11.2022, 06.12.2022 та 15.12.2022 за адресою:  

вул. Марка Вовчка, Степана Бандери, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200  

у вигляді таблиці 

 

Дата 
перерви 

Група 
споживачів 

Тип 
перерви 

Плановий часовий 

проміжок 

Плановий 

час 

Фактичний часовий 

проміжок 

Фактичний 

час 
Відхилення 

початок завершення  початок завершення   

   

       

       

       

       

       

Всього:          

- документи на підставі яких застосовувались перерви в електропостачанні за адресою вул. 

Марка Вовчка, Степана Бандери, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200 

(планові, аварійні, графіки погодинних відключень, тощо) за період з 16.11.2022 по 23.11.2022, 

06.12.2022 та 15.12.2022; 

- підтвердні матеріали щодо розміщення на власному офіційному вебсайті в мережі Інтернет 

інформації про час початку та закінчення перерви електропостачання за адресою: вул. Марка 

Вовчка, Степана Бандери, с. Чорногузи, Вижницький р-н, Чернівецька обл., 59200  із зазначенням 

назви населеного пункту, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, 

застосування графіків обмежень, аварійних та погодинних відключень споживачів) за період з 

16.11.2022 по 23.11.2022, 06.12.2022 та 15.12.2022. 

4. від 26.12.2022 № 52/171-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 12-00 години 26.12.2022: 

- про посадові обов’язки Голови правління; 

- копії технічних завдань та інших документів відповідно до яких розроблена та функціонує 

сторінка вебсайту Ліцензіата щодо відключення споживачів; 

- підтверджуючі документи щодо періодичності оновлення інформації щодо відключень 

споживачів, що міститься на офіційному вебсайті Ліцензіата з 16.11.2022 по 23.11.2022, 

06.12.2022 та 15.12.2022. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#n23
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#n23
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5. від 27.12.2022 № 52/172-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 14-00 години 27.12.2022: 

- довідку з відділу кадрів із зазначенням особових даних начальника ОДС                                                 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», а саме: ПІБ, паспортні дані: дата, місце народження, вид, серія, 

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають 

відмітку у паспорті). 

6. від 27.12.2022 № 52/173-22 (в доповнення до запиту від 21.12.2022 № 52/166-22) в термін 

до 14-30 години 26.12.2022: 

- статут Товариства станом на час перевірки; 

- протокол загальних зборів АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», щодо призначення Головою 

правління Товариства Ніверчука О.М.; 

- довідка з відділу кадрів із зазначенням особових даних Ніверчука О.М., а саме: паспортні 

дані: дата, місце народження, вид, серія, номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання 

(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті). 

Також не були надані копії завірених в установленому законодавством порядку наступні 

документи: 

- завірені копії сторінок оперативного журналу Вижницького РЕМ за період з 16.11.2022 по 

23.11.2022, 06.12.2022 та 15.12.2022; 

- пояснення щодо причин відхилень від графіку відключень; 

- схему нормального режиму мереж 6 – 110 кВт; 

- інформацію щодо відхилень діючих схем електропостачання споживачів від схем 

нормального режиму мереж 6 – 110 кВт; 

- поопорну схему з зазначенням точки приєднання за адресою вул. Дмитра Загули,28 (25А) 

с. Чорногузи, Вижницький район, Чернівецька область. 

 

Відповідно до пояснень, наданих Ліцензіатом листом від 04.01.2023 № 12-02/18, Товариство 

стверджує, що на запити комісії з перевірки АТ «Чернівціобленерго» надано в повному обсязі. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом позапланової виїзної перевірки 

від 27 грудня 2022 року № 374 зафіксовано перелік інформації та документів, які не було надано 

на запити комісії з перевірки. Одночасно слід зазначити, що у зв’язку з ненаданням відповідного 

переліку документів, комісією з перевірки було складено Протокол про адміністративне 

правопорушення від 28.12.2022 № 2. 

 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) 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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 27 грудня 2022 року № 374, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1766 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 20 грудня 2022 року № 438, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760)  

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: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

частини першої статті 22, якою встановлено, що оператори систем 

розподілу мають надавати доступ до своїх електричних мереж на 

недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам системи розподілу, 

пункту 1 частини третьої статті 46, щодо обов’язку оператора системи 

розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 
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діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

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; 

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункт 5 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, 

підпункт 7 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах  

та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, 

пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, 

підпункт 22 пункту 2.2 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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130760) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

частини першої статті 22, якою встановлено, що оператори систем 

розподілу мають надавати доступ до своїх електричних мереж на 

недискримінаційній та прозорій основі всім користувачам системи розподілу, 
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пункту 1 частини третьої статті 46, 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; 

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; 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункту 5 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, 

підпункту 7 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах  

та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, 

пояснень тощо), встановлені НКРЕКП, 

підпункту 22 пункту 2.2 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 

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                                      _______________ 


