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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1922 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на 

проведення позапланової виїзної перевірки від 27 грудня 2022 року № 463, НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) (далі – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 

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 02 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року, 

за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 13 січня 2023 року № 28 (далі 

– Акт перевірки № 28). 
 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 20.01.2023 № 10-72/2481 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта перевірки № 28, які опрацьовано. 
 

Відповідно до Указу Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 на території України із 

05 години 30 хвилин 24 лютого введено воєнний стан, який продовжений Указами Президента 

України від 14.03.2022 № 133/2022, від 18.04.2022 № 259/2022, від 17.05.2022 № 341/2022, від 

12.08.2022 № 573/2022 та від 07.11.2022 № 757/2022. 

Згідно з Указом Президента України органи державної влади мають запроваджувати та 

здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і 

повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів 

держави. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму 

воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, 

передбачені, зокрема статтею 34 Конституції України, в частині права кожного вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію. 

У зв’язку з цим, НКРЕКП прийнято постанову 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», відповідно до підпункту 2 пункту 1 якої під 

час дії воєнного стану в Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або 

скасування воєнного стану повинен бути закритий доступ до інформації, яка в умовах воєнного 

стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо: 

місцезнаходження, стану та режимів роботи енергетичного обладнання виробників 

електричної та теплової енергії, системи передачі та розподілу електричної енергії, 

газотранспортної системи, газорозподільної системи, газосховищ, транспортування нафти, 

нафтопродуктів магістральним трубопроводом, системи централізованого теплопостачання, 

водопостачання та водовідведення; 

геодезичної інформаційно-технічної системи об’єктів газової інфраструктури, об’єктів 

електроенергетики, об’єктів у сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і 

водовідведення, транспортування нафти та нафтопродуктів з прив'язкою до географічних даних у 

геодезичній інформаційно-технічній системі, технічної інформації (топологія мереж, газо- та 

трубопроводів, межі охоронних зон, технічна характеристика об’єктів); 

іншої інформації, яка може ідентифікувати об’єкти критичної інфраструктури або 

створювати уявлення про потенціал об’єкта в енергосистемі України. 

Виходячи з вищевикладеного, з метою захисту інформації, забезпечення стійкої і безпечної 

роботи об’єктів критичної інфраструктури та обмеження обізнаності ворога в інформації щодо їх 

функціонування, НКРЕКП обмежило доступ до публічної інформації на період дії воєнного стану в 
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Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного 

стану.  

Так, Актом перевірки № 28 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 10.5.12 глави 10.5  

розділу X Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від  

14 березня 2018 року № 310  

(далі – Кодекс систем розподілу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 8 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

підпункту 22 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, що ОСР повинен повідомляти 

споживачів, електропостачальників та органи місцевого 

самоврядування про застосування заходів аварійного 

розвантаження не пізніше ніж за 1 годину до початку 

обмеження (або у разі несподіваної аварійної ситуації - 

невідкладно після фактичного застосування таких 

аварійних заходів (ГАВ, СГАВ, ГПВ, САВН, АЧР)) 

шляхом розміщення відповідної інформації на власному 

вебсайті, через кол-центри та за допомогою інших засобів 

зв’язку, визначених у договорі про надання послуг з 

розподілу, із зазначенням причин застосування цих 

заходів, часу початку та часу закінчення (фактичного або 

очікуваного), обсягів розвантаження по системі розподілу 

ОСР; 

 

яким встановлено обов’язок ліцензіата забезпечити 

функціонування веб-сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в 

якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову 

адресу, номер телефону для звернення, адресу 

електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу 

інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

законодавства; 

 

яким встановлено обов’язок ОСР оприлюднювати та 

оновлювати на своєму офіційному вебсайті, зокрема: 

інформацію про умови надання послуг з розподілу 

електричної енергії та послуг з приєднання до системи 

розподілу, показники якості послуг з розподілу 

електричної енергії та іншу інформацію відповідно до 

законодавства;  

іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Перевіркою встановлено, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у перевіряємий період 

не розмістило інформацію про застосування графіка погодинного відключення (ГПВ), обсяг та 

термін розміщення якої визначено пунктом 10.5.12 глави 10.5 розділу Х КСР, а саме: 04.12.2022, 

05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 15.12.2022, 17.12.2022, 

18.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 21.12.2022, 22.12.2022, 23.12.2022, 24.12.2022, 28.12.2022, 

29.12.2022.  

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 20.01.223 № 10-72/2481, на головній 

сторінці сайту Товариства, зроблено спливаюче вікно про застосування ГПВ. Спочатку воно 

працювало у тестовому режимі, а з 04.12 воно функціонує на постійній основі. Вікно динамічне, 

змінюється залежно від отриманої інформації, воно функціонує як окрема сторінка. Повідомлення 
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про застосування ГПВ АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розміщувалося напередодні відповідної дати. 

що підтверджується скріншотами сайту Товариства, а саме: 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 4.12 розміщене 3.12 о 20:27, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 5.12 розміщене 4.12 о 21:15, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 6.12 розміщене 5.12 о 20:47, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 7.12 розміщене 6.12 о 20:27, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 8.12 розміщене 7.12 о 18:56, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 9.12 розміщене 8.12 о 19:35, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 10.12 розміщене 9.12 о 19:59, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 15.12 розміщене 14.12 о 19:46, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 17.12 розміщене 16.12 о 23:29, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 18.12 розміщене 17.12 о 21:50, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 19.12 розміщене 18.12 о 19:14, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 20.12 розміщене 19.12 о 20:30, 

повідомлення про застосування ГПВ (одночасно введено дві черги) на 21.12 розміщене 20.12 о 20:10, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 22.12 розміщене 21.12 о 19:59, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 23.12 розміщене 22.12 о 19:39, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 24.12 розміщене 23.12 о 19:47, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 28.12 розміщене 27.12 о 19:42, 

повідомлення про застосування ГПВ (введено одну чергу) на 29.12 розміщене 28.12 о 19:12. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що надані Товариством матеріали не є 

скріншотами сайту Товариства, які підтверджують роботу програмного комплексу відповідно до 

якого здійснюється повідомлення споживачів про застосування ГПВ. 

Крім того, комісія з перевірки листом від 02.01.2023 № 44/1-23 запросила у 

АТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надати документи та інформацію на паперових носіях та в 

електронному вигляді (скановані матеріали) на електронну адресу: poltava@nerc.gov.ua, в термін 

до 10:00 год. 04 січня 2023 року, зокрема по п. 16  інформацію, з наданням підтверджуючих 

документів, про отримання у період з 02.12.2022 по 01.01.2023 команди на введення ГАВ, ГОП, ГОЕ, 

СГАВ, ГПВ із зазначенням величини обмеження чи відключення, дати та часу отримання команди 

(надати копії оперативного журналу диспетчерської служби, за наявності телефонограм, листів 

тощо), дати та часу виконання команди, дати та часу розміщення відповідної інформації на 

офіційному сайт Товариства в розділах «Новини» та «Інформація про перерви в 

електропостачанні» (надати документальне підтвердження даного факту, у разі неможливості 

надання даної інформації вказати ґрунтовні пояснення причин неможливості). Інформацію надати 

по Центральній диспетчерській службі та Полтавській об’єднаній філії.  

При цьому матеріали, які надані додатком до листа Ліцензіата від 20.01.223 № 10-72/2481 

як скриншоти про застосування ГПВ 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022, 

10.12.2022, 15.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022, 21.12.2022, 22.12.2022, 

23.12.2022, 24.12.2022, 28.12.2022, 29.12.2022, під час перевірки не надавались. 

Крім того як вбачається зі змісту повідомлень про застосування ГПВ 05.12.2022, 06.12.2022, 

07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022, 10.12.2022, 15.12.2022, 17.12.2022, 18.12.2022, 19.12.2022, 

20.12.2022, 21.12.2022, 22.12.2022, 23.12.2022, 24.12.2022, 28.12.2022, 29.12.2022 ліцензіат зазначає 

про факт здійсненого застосування графіку погодинних відключень саме у день публікації даного 

повідомлення. 

2 

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 
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частини другої статті 45 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

 

пункту 10.5.8 глави 10.5  

розділу X Кодексу систем 

розподілу 

 

якою встановлено, що оператор системи розподілу 

надає послуги з розподілу електричної енергії на 

недискримінаційних засадах відповідно до цього Закону, 

Кодексу систем розподілу, та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено, що при застосуванні аварійного 

розвантаження оперативним персоналом ОСР він не 

повинен допускати дискримінацію між Користувачами 

(споживачами та/або електропостачальниками) та має 

забезпечувати максимально можливий рівномірний 

розподіл обсягів зниження споживання між споживачами. 

Відповідно до пункту 6 розділу ІІІ Інструкції про складання і застосування графіків 

погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України 15 жовтня 2015 року № 654 та зареєстрованої в Міністерстві 

юстиції України 28 січня 2016 року за № 153/28283 передбачено, що відключення електроенергії за 

ГПВ здійснюється почергово та послідовно. Включення приєднань, відключених за ГПВ, 

виконується після відключення приєднань на відповідну величину навантаження наступної черги з 

метою недопущення збільшення споживання електричної потужності по підприємству 

електроенергетики. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 02.12.2022, 03.12.2022, 

05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 09.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022 застосовувала 

одночасно дві черги ГПВ. 

За результатами проведеного аналізу тривалості припинень електропостачання об’єктів, 

розташованих за відповідними адресами, комісією з перевірки скаржників встановлено, що 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з недотриманням положень пункту 5 розділу ІІІ Інструкції про 

складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 15 жовтня 2015 року № 654 

здійснювало перерви в електропостачанні споживачів довше ніж 2 години 30 хвилин, а саме по 

споживачам: 

гр. Ломовської К.М. у 32 випадках за період з 02.12.2022 по 22.12.2022; 

гр. Лук’яненка О.О.  у 25 випадках за період з 05.12.2022 по 22.12.2022. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 20.01.223 № 10-72/2481, щодо одночасного 

застосування двох черг ГПВ одночасно 02.12.2022, 05.12.2022, 06.12.2022, 07.12.2022, 08.12.2022, 

09.12.2022, 19.12.2022, 20.12.2022. У зв'язку з масованими ракетними обстрілами та пошкодження 

енергетичної інфраструктури російською федерацією АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за командами 

диспетчера НЕК «Укренерго» щодня застосовувалися протиаварійні заходи. зокрема ГАВ, ГПВ, 

ГОЕ (графік обмеження енергії), ГОП (графік обмеження потужності). 

Електрична енергія розподілялася рівномірно та справедливо. Починаючи з 24 листопада 

2022 року НЕК «Укренерго» почала доводити АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» так звані «ліміти» на 

споживання потужності, які не передбачені жодним нормативно-правовим актом, тобто дії 

диспетчера НЕК «Укренерго» суперечили чинним нормативним документам. 

Після відновлення електропостачання Полтавської області був доведений ліміт обсягом 

240МВт (при цьому навантаження критичної інфраструктури разом з невід'єднуваними 

споживачами і споживачів залучених під дію 1-ї черги АЧР складало близько 170МВт), що 

абсолютно не дозволяло заживити всіх споживачів. Для порівняння, споживання в аналогічний день 

минулого року складало до 853МВт. 

Для забезпечення справедливого та рівномірного розподілу використання доступної 

потужності та електроенергії між споживачами, за основу був взятий графік погодинних 

відключень, який передбачав нормовану тривалість часу перерв в електропостачанні споживачів. 

Так як доведеної потужності 242МВт (при цьому навантаження критичної 

інфраструктури разом з невід'єднуваними споживачами і споживачів залучених під дію 1-ї черги 
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АЧР складало близько І70МВт) не вистачало для живлення всіх споживачів, було прийнято рішення 

виконати розвантаження взявши за основу графік погодинних відключень застосувавши дві черги 

одночасно по аналогії з командами диспетчера НЕК «Укренерго» які доводилися раніше. 

Такий механізм обмеження потужності був погоджений регіональною комісією з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Полтавської області під  головуванням 

начальника обласної військової адміністрації (протокол комісії ТЕБ і НС № 10/2022) з метою 

попередження ймовірних техногенних катастроф.  

У відповідності до звернень гр. К. Ломовської та О. Лук'яненка щодо відсутності 

електропостачання, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» проведено детальний аналіз, який показав, що 

при доведених «лімітах» від НЕК «УКРЕНЕРГО» не можливо було застосовувати (відключати) 

тільки 1-ну чергу ГПВ. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 

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

ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) 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 накладення штрафу на 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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 13 січня 2023 року № 28, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1922 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки 

від 27 грудня 2022 року № 463, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) 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: 

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

частини другої статті 45, щодо обов’язку оператора системи розподілу 

надавати послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних 

засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу, та інших 
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нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, 

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; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 

14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу X, яким встановлено, що при 

застосуванні аварійного розвантаження оперативним персоналом ОСР він не 

повинен допускати дискримінацію між Користувачами (споживачами та/або 

електропостачальниками) та має забезпечувати максимально можливий 

рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, 

пункту 10.5.12 глави 10.5 розділу X, щодо обов’язку ОСР повідомляти 

споживачів, електропостачальників та органи місцевого самоврядування про 

застосування заходів аварійного розвантаження не пізніше ніж за 1 годину до 

початку обмеження (або у разі несподіваної аварійної ситуації - невідкладно 

після фактичного застосування таких аварійних заходів (ГАВ, СГАВ, ГПВ, 

САВН, АЧР)) шляхом розміщення відповідної інформації на власному 

вебсайті, через кол-центри та за допомогою інших засобів зв'язку, визначених 

у договорі про надання послуг з розподілу, із зазначенням причин 

застосування цих заходів, часу початку та часу закінчення (фактичного або 

очікуваного), обсягів розвантаження по системі розподілу ОСР; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункт 8 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування веб-

сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому вказати, зокрема засоби 

комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу 

електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, 

підпункт 22 щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати 

на своєму офіційному вебсайті, інформацію, зокрема про умови надання 

послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи 

розподілу, показники якості послуг з розподілу електричної енергії та іншу 

інформацію відповідно до законодавства. 

 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00131819) 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 другої статті 45, щодо обов’язку оператора системи розподілу 

надавати послуги з розподілу електричної енергії на недискримінаційних 

засадах відповідно до цього Закону, кодексу систем розподілу, та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, 

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; 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу X, яким встановлено, що при 

застосуванні аварійного розвантаження оперативним персоналом ОСР він не 

повинен допускати дискримінацію між Користувачами (споживачами та/або 

електропостачальниками) та має забезпечувати максимально можливий 

рівномірний розподіл обсягів зниження споживання між споживачами, 

пункту 10.5.12 глави 10.5 розділу X, щодо обов’язку ОСР повідомляти 

споживачів, електропостачальників та органи місцевого самоврядування про 

застосування заходів аварійного розвантаження не пізніше ніж за 1 годину до 

початку обмеження (або у разі несподіваної аварійної ситуації - невідкладно 

після фактичного застосування таких аварійних заходів (ГАВ, СГАВ, ГПВ, 

САВН, АЧР)) шляхом розміщення відповідної інформації на власному 

вебсайті, через кол-центри та за допомогою інших засобів зв'язку, визначених 

у договорі про надання послуг з розподілу, із зазначенням причин 

застосування цих заходів, часу початку та часу закінчення (фактичного або 

очікуваного), обсягів розвантаження по системі розподілу ОСР; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме: 

підпункту 8 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування веб-

сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому вказати, зокрема засоби 

комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу 

електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, 

підпункту 22 щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати та оновлювати 

на своєму офіційному вебсайті, інформацію, зокрема про умови надання 

послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи 
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розподілу, показники якості послуг з розподілу електричної енергії та іншу 

інформацію відповідно до законодавства. 

 

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                                      _______________ 


