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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1914 «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 08 грудня 2022 року по 03 січня  

2023 року, за результатами якої складено Акт від 17 січня 2023 року № 33.  
 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листом від 24.01.2023 № 08.14-1162 надало письмові 

пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 33, а також 

листом від 16.02.2023 № 1-14-0027 додаткові пояснення.  

 
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 
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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 пункту 10.5.11 розділу X Кодексу 

систем розподілу 

 

 

 

 

підпункту 22 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 
 

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» 

згідно з яким заходи аварійного розвантаження 

мають бути розроблені та застосовуватися ОСР 

відповідно до розробленої ним інструкції, яка має бути 

погоджена ОСП в установленому Кодексом системи 

передачі порядку; 
 

щодо обов’язку ліцензіата 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 надійшли звернення гр. Бевза В. В., надіслані листами Урядовим  

контактним центром, від 09.12.2022 № БЕ-14925628/Д1 та 12.12.2022 № БЕ-14934205/Д1 щодо 

нерівномірного (несправедливого) розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» участі споживачів у 

заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення). В своїх скаргах споживач також 

скаржиться про те що коли в с. Лукашівка відсутня електроенергія в інших населених пунктах 

електроенергія є. 

 

Комісією з перевірки, опрацювавши копії витягів з оперативних журналів ЧД ЦДС,  

СО «Вінницькі центральні ЕМ», Літинської дільниці за період з 08.12.2022 по 03.01.2023 було 

встановлено, що інформація з офіційного сайту ОСР щодо застосування ГПВ не відповідає 

фактичній, а саме: 

- 12.12.2022 на сайті відсутня інформація про застосування ГПВ з 10.00-12.50; 

- 19.12.2022 на сайті з 10.00-13.00, факт з 10.00-14.00;  

- 28.12.2022 на сайті з 14.35-16.00, факт з 14.15-16.07. 

При проведенні перевірки встановлено, що 08.12.2022 та 10.12.2022 по графіку аварійних 

відключень (ГАВ) вимикалась повітряна лінія підстанції від якої здійснюється розподіл 

електричної енергії до будинку скаржника Бевза В. В., в той же час встановлено, що  

у наданому ОСР затвердженому ГАВ відповідна повітряна лінія підстанції відсутня. 

 

Під час перевірки виявлено невідповідність даних, відображених  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на офіційному вебсайті в мережі Інтернет та даних, які зазначені  

в оперативному журналі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у частині зазначення часу початку 

перерви електропостачання споживачам за вказаною у зверненні гр. Бевза В. В. адресі. 
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Комісією з проведення перевірки, дослідивши скріншоти з вебсайта  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», було встановлено, що: 

10.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 02:00 по 06:00 відповідно до ГПВ; 

- з 8:00 по 12:00 відповідно до ГПВ; 

- з 14:50:40 по 18:00 відповідно до ГАВ; 

- з 20:07:17 по 23:07 відповідно до ГАВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:   

- з 02:00 по 06:00 відповідно до ГПВ; 

- з 08.10 по 12:05 відповідно до ГПВ; 

- з 14:08 по 18:05 відповідно до ГПВ; 

- з 20:00 по 23:00 відповідно до ГПВ. 

27.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 08:00 по 10:00 відповідно до ГПВ; 

- з 12:00 по 12:42 відповідно до ГПВ; 

- з 12:00 по 16:00 відповідно до ГПВ; 

- з 18:00 по 22:00 відповідно до ГПВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:  

- з 08:00 по 10:00 відповідно до ГПВ; 

- з 12:20 по 12:40 відповідно до ГПВ; 

- з 18:00 по 20:00 відповідно до ГПВ. 

12.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 00:00 по 02:00 відповідно до ГПВ; 

- з 06:00 по 08:00 відповідно до ГПВ; 

- з 16:00 по 20:01 відповідно до ГПВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:  

- з 00:00 по 02:00 відповідно до ГПВ; 

- з 04.00 по 8.00 відповідно до ГПВ; 

- з 10:00 по 14:00 відповідно до ГПВ; 

- з 16:00 по 20:00 відповідно до ГПВ; 

- з 22:00 по 02:00 13.12.2022 відповідно до ГПВ. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 24.01.2023 № 08.14-

1162, Товариство не заперечує щодо висновків, викладених в акті перевірки від 17.01.2023 № 33 

та зазначає, що під час проведення позапланової виїзної перевірки не приховувало наявність 

порушення, а навпаки – сприяло їх виявленню і усунуло частину порушень, зазначених в акті 

перевірки та в подальшому зобов’язується не допускати їх виникнення. 

 

Відповідно до додаткових пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 16.02.2023 

№ 1-14-0027, Товариство не заперечує щодо висновків, викладених в акті перевірки від 17.01.2023 

№ 33 та зазначає, що під час проведення позапланової виїзної перевірки не приховувало наявність 

порушення, а навпаки – сприяло їх виявленню і усунуло частину порушень, зазначених в акті 

перевірки та в подальшому зобов’язується не допускати їх виникнення. Також, Товариство 

зазначає, що негативні наслідки суб’єктів господарювання, інтересів ринку електричної енергії 

відсутні та такі факти повинні враховуватись як пом’якшуюча обставина при винесенні 

НКРЕКП постанови. 

Враховуючи вищевикладене, Товариство просить розглянути можливість застереження 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130694) 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 



УТОЧНЕНО 

ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії та 

порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 16 лютого  

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

позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 33, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1914 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 грудня 2022 року № 462, 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, 

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

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:  

пункту 10.5.11 глави 10.5 розділу X Кодексу систем розподілу, 

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

встановлено, що заходи аварійного розвантаження мають бути розроблені та 

застосовуватися ОСР відповідно до розробленої ним інструкції, яка має бути 

погоджена ОСП в установленому Кодексом системи передачі порядку; 
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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 кожні 30 хвилин актуалізовувати інформацію 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); 

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» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130694) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 



Департамент 

Ліцензійного контролю  

 «___» лютого 2023 року 
 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
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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 27 грудня 2022 року № 1914 «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 08 грудня 2022 року по 03 січня  

2023 року, за результатами якої складено Акт від 17 січня 2023 року № 33.  
 

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» листом від 24.01.2023 № 08.14-1162 надало письмові 

пояснення до Акта позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 33.  

 
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 пункту 10.5.11 розділу X Кодексу 

систем розподілу 

 

 

 

 

підпункту 22 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 
 

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» 

згідно з яким заходи аварійного розвантаження 

мають бути розроблені та застосовуватися ОСР 

відповідно до розробленої ним інструкції, яка має бути 

погоджена ОСП в установленому Кодексом системи 

передачі порядку; 
 

щодо обов’язку ліцензіата 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 надійшли звернення гр. Бевза В. В., надіслані листами Урядовим  

контактним центром, від 09.12.2022 № БЕ-14925628/Д1 та 12.12.2022 № БЕ-14934205/Д1 щодо 

нерівномірного (несправедливого) розподілу АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» участі споживачів у 

заходах з розвантаження енергосистеми (графіках відключення). В своїх скаргах споживач також 

скаржиться про те що коли в с. Лукашівка відсутня електроенергія в інших населених пунктах 

електроенергія є. 

 

Комісією з перевірки, опрацювавши копії витягів з оперативних журналів ЧД ЦДС,  

СО «Вінницькі центральні ЕМ», Літинської дільниці за період з 08.12.2022 по 03.01.2023 було 

встановлено, що інформація з офіційного сайту ОСР щодо застосування ГПВ не відповідає 

фактичній, а саме: 

- 12.12.2022 на сайті відсутня інформація про застосування ГПВ з 10.00-12.50; 

- 19.12.2022 на сайті з 10.00-13.00, факт з 10.00-14.00;  

- 28.12.2022 на сайті з 14.35-16.00, факт з 14.15-16.07. 

При проведенні перевірки встановлено, що 08.12.2022 та 10.12.2022 по графіку аварійних 

відключень (ГАВ) вимикалась повітряна лінія підстанції від якої здійснюється розподіл 

електричної енергії до будинку скаржника Бевза В. В., в той же час встановлено, що  

у наданому ОСР затвердженому ГАВ відповідна повітряна лінія підстанції відсутня. 

 

Під час перевірки виявлено невідповідність даних, відображених  

АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» на офіційному вебсайті в мережі Інтернет та даних, які зазначені  

в оперативному журналі АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» у частині зазначення часу початку 

перерви електропостачання споживачам за вказаною у зверненні гр. Бевза В. В. адресі. 

Комісією з проведення перевірки, дослідивши скріншоти з вебсайта  
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АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО», було встановлено, що: 

10.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 02:00 по 06:00 відповідно до ГПВ; 

- з 8:00 по 12:00 відповідно до ГПВ; 

- з 14:50:40 по 18:00 відповідно до ГАВ; 

- з 20:07:17 по 23:07 відповідно до ГАВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:   

- з 02:00 по 06:00 відповідно до ГПВ; 

- з 08.10 по 12:05 відповідно до ГПВ; 

- з 14:08 по 18:05 відповідно до ГПВ; 

- з 20:00 по 23:00 відповідно до ГПВ. 

27.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 08:00 по 10:00 відповідно до ГПВ; 

- з 12:00 по 12:42 відповідно до ГПВ; 

- з 12:00 по 16:00 відповідно до ГПВ; 

- з 18:00 по 22:00 відповідно до ГПВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:  

- з 08:00 по 10:00 відповідно до ГПВ; 

- з 12:20 по 12:40 відповідно до ГПВ; 

- з 18:00 по 20:00 відповідно до ГПВ. 

12.12.2022 вказана наступна інформація про відключення споживачів с. Лукашівка: 

- з 00:00 по 02:00 відповідно до ГПВ; 

- з 06:00 по 08:00 відповідно до ГПВ; 

- з 16:00 по 20:01 відповідно до ГПВ. 

Відповідно до оперативної документації, що ведеться черговими диспетчерами ОДГ СО 

ВЦЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» відключення здійснювались:  

- з 00:00 по 02:00 відповідно до ГПВ; 

- з 04.00 по 8.00 відповідно до ГПВ; 

- з 10:00 по 14:00 відповідно до ГПВ; 

- з 16:00 по 20:00 відповідно до ГПВ; 

- з 22:00 по 02:00 13.12.2022 відповідно до ГПВ. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 24.01.2023 № 08.14-

1162, Товариство не заперечує щодо висновків, викладених в акті перевірки від 17.01.2023 № 33 

та зазначає, що під час проведення позапланової виїзної перевірки не приховувало наявність 

порушення, а навпаки – сприяло їх виявленню і усунуло частину порушень, зазначених в акті 

перевірки та в подальшому зобов’язується не допускати їх виникнення. 

 

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 ___ лютого  

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

позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 33, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 27 грудня 2022 року № 1914 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»  

та на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 27 грудня 2022 року № 462, 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, 

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

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:  

пункту 10.5.11 глави 10.5 розділу X Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  

(далі – Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що заходи аварійного 

розвантаження мають бути розроблені та застосовуватися ОСР відповідно до 

розробленої ним інструкції, яка має бути погоджена ОСП в установленому 

Кодексом системи передачі порядку; 
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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 кожні 30 хвилин актуалізовувати інформацію 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); 

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: 

пункту 10.5.11 глави 10.5 розділу X Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено, що заходи аварійного розвантаження мають бути розроблені та 

застосовуватися ОСР відповідно до розробленої ним інструкції, яка має бути 

погоджена ОСП в установленому Кодексом системи передачі порядку; 

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 кожні 30 хвилин актуалізовувати інформацію 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); 

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. 
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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                                      _______________ 


