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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання  

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії»  

 
На підставі постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1916 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну перевірку дотримання ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) (далі – ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», 

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 08 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року, за результатами якої складено Акт  

від 13 січня 2023 року № 27.  

 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» листом від 19.01.2023 № 462/40 надало письмові 

пояснення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної перевірки від 13 січня 2023 року  

№ 27, а також листом від 10.02.2023 № 116/26 додаткові пояснення та обгрунтування до проекту 

постанови.  

 

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; 
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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 Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування 

воєнного стану.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 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» 

 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП 

14.03.2018 № 310 

в частині забезпечення 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); 

 

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. 

До НКРЕКП надійшли звернення від ОСББ «Київська 9» та гр. Лабазович Г.В. щодо 

можливого нерівномірного (несправедливого) розподілу оператором системи розподілу участі 

споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі 

вказують, що оператор системи розподілу ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відключає певні 

об’єкти (зокрема і об’єкти споживачів) постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають 

на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.  

 

Щодо звернення ОСББ «Київська 9» 

Комісією з  перевірки встановлено, що розподіл електричної енергії на електроустановки 

споживачів за адресою: місто Тернопіль, вулиця Київська, 9, здійснюється від ПС-110 

«Радіозавод», Ф-27, РП-46, ЗТП-480. Електроустановки ПС-110 «Радіозавод», Ф-27, РП-46,  

ЗТП-480 включено у ІІІ групу графіку погодинних вимкнень. 

Здійснено моніторинг відображення інформації, розміщеної на власному офіційному 

вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (https://www.toe.com.ua) в мережі Інтернет, 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), а також досліджено документи, надані ВАТ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 17.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 
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Відповідно до записів, зроблених в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«16:44 По ТУ на ПС-110 Радіозавод вимкнено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Сенику». 

«18:48 По ТУ на ПС-110 Радіозавод включено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Сенику». 

На вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація про аварійне 

вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення електропостачання для 

споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 17.12.2022 відповідно до графіків 

погодинних відключень. 

 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 19.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 

Відповідно до записів зроблених. в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«3:35 По ТУ на ПС-110 Радіозавод вимкнено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Овчарику». 

«9:06 По ТУ на ПС-110 Радіозавод заживлено споживачів обмежених по ГПВ ІІІ-ї черги». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 19.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 

 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 21.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 

Відповідно до записів, зроблених в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«9:00 По ТУ на ПС-110 ЗБК, Загребелля, Промислова, Радіозавод, Лозова, Плотича вимк  

В-10 СРЕМ по ГПВ ІІІ гр МРЕМ 9:05». 

«15:03 По ТУ на ПС-110 Радіозавод, Промислова, Лозова, Плотича, ЗБК, Загребелля ввімк 

В-10 по ГПВ ІІІ черга». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 21.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 

 

 

Щодо звернення гр. Лабазович Г.В. 

Державними інспекторами з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у 

Тернопільській області, прийнято участь в позаплановій виїзній перевірці 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» з питань забезпечення всебічного розгляду питання 

дотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

Проаналізовано схему живлення споживачів електроенергії зазначених у зверненні від 

08.12.2022. 

Згідно схеми нормального режиму, електропостачання споживача зазначеного у зверненні 

здійснюється від ПС-110/35/10 «Гусятин» ПЛ-10кВ Ф-20 до якого приєднано 7 ТП-10/0,4 кВ. 

Кінцевим приєднанням до даної ПЛ є ЗТП-14 від якого заживлено струмоприймачі Гусятинської 

районної лікарні. ПЛ-10 кВ Ф-20 не внесено в графіки погодинних відключень (далі - ГПВ). 

Резервним джерелом живлення ЗТП-14 є ПЛ-10 кВ Ф-2 від ПС-110/35/10 кВ «Гусятин» (яка 

включена в ГПВ). 

Управлінням Держенергонагляду у Тернопільській області для зменшення навантаження 

запропоновано ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» внести Ф-20 в ГПВ та задіяти оперативний 
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персонал Гусятинського РЕМ для почергових перемикань в ЗТП-14 для забезпечення 

безперебійного живлення Гусятинської районної лікарні. Вимкнення Ф-20 та Ф-2 проводити 

почергово. 

 

Комісією з перевірки здійснено моніторинг відображення інформації розміщеної  

на власному офіційному вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (https://www.toe.com.ua)  

в мережі Інтернет 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), а також досліджено документи надані 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

На вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» по Гусятинському РЕМ за дату 16.12.2022 

зазначена наступна інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, 

як воно відображено на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні». 

Відповідно до записів зроблених в оперативному журналі диспетчерської служби 

Гусятинського РЕМ ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«8:59 ОДС Мединський С.Н. відк ІІ чергу Гусятин 1, 2, 3, 30, 53, 21 …». 

«14:59 ОДС Мединський С.Н. включ ІІ чергу виконано 15:30 передано в ОДС». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Гусятин» Ф-30 та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 16.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 
 

 

Також, ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на офіційному вебсайті оприлюднило 

інформаційне повідомлення про аварійні вимкнення на 17 грудня 2022 року із переліком 

населених пунктів і вулиць відключених внаслідок аварійної перерви в електропостачанні, 

проте у відповідному інформаційному повідомленні не зазначено назв будинків, корпусів, яким 

припинено розподіл електричної енергії, у тому числі по вулиці гр. Лабазович Г.В. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 19.01.2023 № 462/40, 

Товариство стверджує, що у постанові НКРЕКП від 10.11.2022 № 1408 не було зазначено 

строку її виконання, а запровадження передбаченого нею оновлення інформації про відключення 

не може відбуватися негайно та одномоментно оскільки передбачає необхідність відповідної 

підготовки та впровадження певного програмного забезпечення, наповнення баз даних для нього 

тощо. Однак, жодного перехідного періоду Постанова не передбачила. 

В той же час щодо відключень по Гусятинському РЕМ інформація щодо номерів будинків 

не зазначалася, оскільки припинення електропостачання при цьому стосувалося всіх будинків 

зазначених вулиць. 

Також, Товариством зазначено, що персонал ОСР відповідає за точне вимкнення приєднань, 

які зазначені у затверджених і погоджених ГПВ, тому на майбутнє при формуванні (складанні) 

Графіків погодинного відключення споживачів у Тернопільській області врахує пропозицію 

Держенергонагляду, зазначену у Акті перевірки. 

 

Відповідно до додаткових пояснень, надісланих Ліцензіатом листом від 10.02.2023 № 1169/26, 

Товариство погоджується з фактами, встановленими під час перевірки, а також зазначає: 

- надалі чітко і неухильно виконувати вимоги 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» 

(в частині забезпечення  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). Крім того, товариством забезпечено 

заходи організаційного характеру з персоналом товариства з метою недопущення аналогічних 

випадків у подальшому; 
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- товариством враховано рекомендації НКРЕКП щодо застосування зазначених 

регуляторних актів, та забезпечено максимально можливий розподіл обсягів зниження 

споживання між споживачами відповідно до  пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х Кодексу систем 

розподілу, та не допускає дискримінації споживачів при здійсненні розподілу електроенергії. 

В подальшому діяльність Товариства буде здійснюватись строго у відповідності до норм 

чинного законодавства. 

Зважаючи на викладене, та враховуючи екстремальні умови роботи електроенергетичної 

галузі, спричинені масованими атаками  російської федерації, до яких не була готова ні система 

передачі електричної енергії, ні оператори системи розподілу, ні відповідна нормативна база, 

покликана регулювати питання діяльності електроенергетики у настільки складній, динамічній 

та непрогнозованій ситуації, ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» просить не застосовувати до 

Товариства фінансові санкції. 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 
 

Застерегти ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130725) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

  
 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого  

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

позапланової виїзної перевірки від 13 січня 2023 року № 27, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1916 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 грудня 2022 року № 459, установлено, що ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725)  

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, 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; 

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). 
 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) щодо недопущення 

надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 

 



Департамент 

Ліцензійного контролю  

 «___» лютого 2023 року 
 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії»  

 
На підставі постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1916 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», НКРЕКП здійснено 

позапланову виїзну перевірку дотримання ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) (далі – ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», 

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 08 грудня 2022 року по 01 січня 2023 року, за результатами якої складено Акт  

від 13 січня 2023 року № 27.  

 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» листом від 19.01.2023 № 462/40 надало письмові 

пояснення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної перевірки від 13 січня 2023 року  

№ 27.  

 

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 
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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 Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування 

воєнного стану.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 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» 

 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП 

14.03.2018 № 310 

в частині забезпечення 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); 

 

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. 

До НКРЕКП надійшли звернення від ОСББ «Київська 9» та гр. Лабазович Г.В. щодо 

можливого нерівномірного (несправедливого) розподілу оператором системи розподілу участі 

споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення), зокрема споживачі 

вказують, що оператор системи розподілу ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відключає певні 

об’єкти (зокрема і об’єкти споживачів) постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають 

на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.  

 

Щодо звернення ОСББ «Київська 9» 

Комісією з  перевірки встановлено, що розподіл електричної енергії на електроустановки 

споживачів за адресою: місто Тернопіль, вулиця Київська, 9, здійснюється від ПС-110 

«Радіозавод», Ф-27, РП-46, ЗТП-480. Електроустановки ПС-110 «Радіозавод», Ф-27, РП-46,  

ЗТП-480 включено у ІІІ групу графіку погодинних вимкнень. 

Здійснено моніторинг відображення інформації, розміщеної на власному офіційному 

вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (https://www.toe.com.ua) в мережі Інтернет, 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), а також досліджено документи, надані ВАТ 

«ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 17.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 

Відповідно до записів, зроблених в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«16:44 По ТУ на ПС-110 Радіозавод вимкнено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Сенику». 

«18:48 По ТУ на ПС-110 Радіозавод включено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Сенику». 



3 

 

На вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація про аварійне 

вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення електропостачання для 

споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 17.12.2022 відповідно до графіків 

погодинних відключень. 

 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 19.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 

Відповідно до записів зроблених. в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«3:35 По ТУ на ПС-110 Радіозавод вимкнено споживачів по ІІІ черзі ГПВ. д. Овчарику». 

«9:06 По ТУ на ПС-110 Радіозавод заживлено споживачів обмежених по ГПВ ІІІ-ї черги». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 19.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 

 

На вебсайті по Тернопільському міському РЕМ за дату 21.12.2022 зазначена наступна 

інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, як воно відображено 

на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні» 

Відповідно до записів, зроблених в оперативному журналі центральної диспетчерської 

служби ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«9:00 По ТУ на ПС-110 ЗБК, Загребелля, Промислова, Радіозавод, Лозова, Плотича вимк  

В-10 СРЕМ по ГПВ ІІІ гр МРЕМ 9:05». 

«15:03 По ТУ на ПС-110 Радіозавод, Промислова, Лозова, Плотича, ЗБК, Загребелля ввімк 

В-10 по ГПВ ІІІ черга». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Радіозавод» та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 21.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 

 

 

Щодо звернення гр. Лабазович Г.В. 

Державними інспекторами з енергетичного нагляду Управління Держенергонагляду у 

Тернопільській області, прийнято участь в позаплановій виїзній перевірці 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» з питань забезпечення всебічного розгляду питання 

дотримання вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, та 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

Проаналізовано схему живлення споживачів електроенергії зазначених у зверненні від 

08.12.2022. 

Згідно схеми нормального режиму, електропостачання споживача зазначеного у зверненні 

здійснюється від ПС-110/35/10 «Гусятин» ПЛ-10кВ Ф-20 до якого приєднано 7 ТП-10/0,4 кВ. 

Кінцевим приєднанням до даної ПЛ є ЗТП-14 від якого заживлено струмоприймачі Гусятинської 

районної лікарні. ПЛ-10 кВ Ф-20 не внесено в графіки погодинних відключень (далі - ГПВ). 

Резервним джерелом живлення ЗТП-14 є ПЛ-10 кВ Ф-2 від ПС-110/35/10 кВ «Гусятин» (яка 

включена в ГПВ). 

Управлінням Держенергонагляду у Тернопільській області для зменшення навантаження 

запропоновано ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» внести Ф-20 в ГПВ та задіяти оперативний 

персонал Гусятинського РЕМ для почергових перемикань в ЗТП-14 для забезпечення 

безперебійного живлення Гусятинської районної лікарні. Вимкнення Ф-20 та Ф-2 проводити 

почергово. 
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Комісією з перевірки здійснено моніторинг відображення інформації розміщеної  

на власному офіційному вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (https://www.toe.com.ua)  

в мережі Інтернет 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), а також досліджено документи надані 

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО». 

На вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» по Гусятинському РЕМ за дату 16.12.2022 

зазначена наступна інформація (нижче наводиться точний текст інформаційного повідомлення, 

як воно відображено на сайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»): 

«На зазначену дату аварійні вимкнення відсутні». 

Відповідно до записів зроблених в оперативному журналі диспетчерської служби 

Гусятинського РЕМ ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»: 

«8:59 ОДС Мединський С.Н. відк ІІ чергу Гусятин 1, 2, 3, 30, 53, 21 …». 

«14:59 ОДС Мединський С.Н. включ ІІ чергу виконано 15:30 передано в ОДС». 

Таким чином, на вебсайті ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» відсутня інформація  

про аварійне вимкнення електроустановки ПС-110 «Гусятин» Ф-30 та припинення 

електропостачання для споживачів приєднаних до цієї електроустановки за 16.12.2022 

відповідно до графіків погодинних відключень. 
 

 

Також, ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» на офіційному вебсайті оприлюднило 

інформаційне повідомлення про аварійні вимкнення на 17 грудня 2022 року із переліком 

населених пунктів і вулиць відключених внаслідок аварійної перерви в електропостачанні, 

проте у відповідному інформаційному повідомленні не зазначено назв будинків, корпусів, яким 

припинено розподіл електричної енергії, у тому числі по вулиці гр. Лабазович Г.В. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 19.01.2023 № 462/40, 

Товариство стверджує, що у постанові НКРЕКП від 10.11.2022 № 1408 не було зазначено 

строку її виконання, а запровадження передбаченого нею оновлення інформації про відключення 

не може відбуватися негайно та одномоментно оскільки передбачає необхідність відповідної 

підготовки та впровадження певного програмного забезпечення, наповнення баз даних для нього 

тощо. Однак, жодного перехідного періоду Постанова не передбачила. 

В той же час щодо відключень по Гусятинському РЕМ інформація щодо номерів будинків 

не зазначалася, оскільки припинення електропостачання при цьому стосувалося всіх будинків 

зазначених вулиць. 

Також, Товариством зазначено, що персонал ОСР відповідає за точне вимкнення приєднань, 

які зазначені у затверджених і погоджених ГПВ, тому на майбутнє при формуванні (складанні) 

Графіків погодинного відключення споживачів у Тернопільській області врахує пропозицію 

Держенергонагляду, зазначену у Акті перевірки. 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 
 

Відповідно до статей 17, 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 ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725) 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  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого  

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

позапланової виїзної перевірки від 13 січня 2023 року № 27, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1916 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 грудня 2022 року № 459, установлено, що ВІДКРИТИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130725)  

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  

(далі – Кодекс систем розподілу), 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; 

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

обмеження споживачів). 
 

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 

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130725) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 10.5.8 глави 10.5 розділу Х Кодексу систем розподілу, 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; 

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). 
 

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                                      _______________ 


