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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії» 
 
 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 34 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчень на 
проведення позапланової виїзної перевірки від 10 січня 2023 року № 28 та від 23 січня 2023 року  
№ 70, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) (далі – 
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», 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  
28 листопада 2022 року по 15 січня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової 
виїзної перевірки від 27 січня 2023 року № 63 (далі – Акт перевірки № 63). 

 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» листом від 02.02.2023 № 07.1-1046 надало до НКРЕКП 
письмові пояснення до Акта перевірки № 63, а також листом від 20.02.2023 № 07.1-1611 додаткові 
пояснення, які опрацьовано НКРЕКП. 

 

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 
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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, Актом перевірки № 63 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

 
пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» 

 
 
 
 
 

пункту 10.6.1. глави 10.6 розділу 
Х Кодексу системи розподілу, 

затвердженого постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі – Кодекс систем розподілу) 

 
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 передбачено що аварійні розвантаження 

оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з 
наступними графіками: 
     1) графіком обмеження споживання електричної 
енергії (ГОЕ); 
     2) графіком обмеження споживання електричної 
потужності (ГОП); 
     3) графіком аварійного відключення споживачів 
електричної енергії (ГАВ); 
     4) спеціальним графіком аварійних відключень 
(СГАВ); 
     5) графіком погодинного відключення (ГПВ). 

 
 

У відповідності до інформації, зазначеної у Довідці Управління Держенергонагляду у 
Волинській області, починаючи з 24.11.2022 диспетчер НЕК «УКРЕНЕРГО» доводить ОСР  
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ліміт навантаження області, що відмічається оперативним 
персоналом ОСР  в оперативному журналі, а розпорядження на застосування графіків погодинних 
вимкнень (далі – ГПВ) не зафіксовані. Як наслідок, ОСР з 28.11.2022 до 31.12.2022 застосовував  
не затверджені ГПВ на 2022-2023 роки, а застосовувало самостійно розроблені графіки 
стабілізаційних вимкнень, які були затверджені наказом від 02.12.2022 № 316/1 по ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». Вказані графіки не передбачені п. 10.6.1 Кодексу систем розподілу. 

 
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023  

№ 07.1-1046, зазначає, що до 23.11.2022 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», за вказівкою диспетчера 
НЕК «УКРЕНЕРГО», застосовувало графіки погодинних вимкнень (ГПВ) споживачів у 
відповідності до доведеного обсягу необхідного зниження споживання потужності, що 
підтверджуються виданими ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» розпорядженнями. 

Починаючи з 24.11.2022 НЕК «УКРЕНЕРГО» щоденно доводила до ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ліміт споживання потужності на наступну добу. Доведені ліміти не 
дають можливості використовувати затверджені графіки погодинних вимкнень, так як вони не 
покривають потребу зниження споживання з забезпеченням чергування подачі напруги. 

Так як ніякі інші графіки у віддповідності до чинних нормативно-правових документів не 
регламентують роботу в межах доведеного НЕК «УКРЕНЕРГО» ліміту споживання потужності, 
та враховуючи те, що диспетчер НЕК «УКРЕНЕРГО» замість команд на застосування ГПВ давав 
вказівку на роботу ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» в межах доведеного ліміту, Товариство 
розпочало розробку і впровадження механізмів застосування граничних величин споживання 
потужності, а саме: графіки стабілізаційних відключень у відповідності до вимог наказу про 
порядок застосування граничних величин споживання електричної енергії та потужності. 

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ Інструкції про складання і застосування графіків 
погодинного відключення електроенергії, затвердженого наказом Міністерства енергетики та 
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вугільної промисловості України 15.10.2015 № 654, передбачено, що у випадку, коли введені в дію 
ГПВ не забезпечують дотримання заданого режиму споживання електричної потужності, 
визначеного та доведеного ОСР згідно з нормативними документами, диспетчером РДЦ ОСП після 
попередження можуть бути застосовані до цього ОСР додаткові зниження навантаження (ГАВ, 
СГАВ) в обсягах, необхідних для виконання встановлених режимів електроспоживання. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до чинного законодавства, 
аварійні розвантаженння оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з наступними 
графіками: 

1) графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ); 
2) графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП); 
3) графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії (ГАВ); 
4) спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ); 
5) графіком погодинного відключення (ГПВ). 
Таким чином, Департамент ліцензійного контролю звертає увагу, що графіки 

стабілізаційних вимкнень, які застосовує ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», не передбачені 
нормативно-правовими документами. 
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пункту 1 частини третьої  
статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 
 
 
 

 
частини другої статті 45 Закону 

України «Про ринок 
електричної енергії» 

 
 
 
 

пункту 10.5.8 глави 10.5  
розділу X Кодекс систем 

розподілу 
 
 
 
 
 

пункту 10.5.14 розділу X Кодексу 
систем розподілу 

 

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 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; 
 
згідно з яким тривалість заходів аварійного 
розвантаження не може перевищувати період, 
визначений стандартом операційної безпеки. 
 

 

Щодо звернення гр. Максименко О.В  
 

В графіках стабілізаційних вимкнень (далі – ГСВ) (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, 
затверджених 30.12.2022 (діючі на час перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці»  
адреса Заявника не внесена, що є порушенням пункту 4 розділу ІІ Інструкції про складання і 
застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 2015 р. № 654, зареєстрованої в  
Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 р. за № 153/28283, із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Міністерства енергетики України від 11 листопада 2022 р. № 384 (враховуючи зміни, 
внесені наказом Міністерства енергетики України від 9 грудня 2022 р. № 412). До ГАВ лінія, що 
живить будинок Заявника, не внесена.  
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Згідно з інформацією Держенергонагляду у Волинській області, при вибірковій перевірці 
оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку за адресою 
заявника. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 1 год. 42 хв. до 5 год. 47 хв. 

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Інструкції (у редакції до 23.12.2022) максимальна тривалість 
перерви в електропостачанні споживачів під час дії графіків погодинних відключень споживачів не 
має перевищувати 2 годин 30 хвилин, а в умовах мінусових температур зовнішнього повітря (понад 
-10 °С), коли перерва в електропостачанні може призвести до розладу систем централізованого 
теплопостачання, допускається перерва в електропостачанні до 1 години 30 хвилин. 

Таким чином, перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги 
пункту 5 розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 

Вибірково проаналізувавши графік ГПВ за адресою заявника та інформацією зазначеною в 
оперативному журналі, комісія з проведення перевірки встановила, що зазначена адреса відсутня 
в графіках погодинних відключень  електричної енергії за листопад – грудень 2022 року. 

 

 
Щодо звернення гр. Сахарова Н. О. 

 

В графіках ГСВ (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, затверджених 30.12.2022 (діючі на час 
перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці» адреса заявника занесена. До ГАВ не внесена. 

Згідно з інформацією наданою Держенергонаглядом у Волинській області, при вибірковій 
перевірці оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку 
заявника згідно графіків вимкнень, які щоденно публікуються на сайті ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». Мають місце відхилення часу вимкнення та увімкнення від діючих 
графіків. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 37 хв. до 8 год. 44 хв. 

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги пункту 5 
розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що службовою запискою Сектор НКРЕКП у 
Волинській області від 15.02.2023 №25/31СЛ-23 з додатками, надано роз’яснення щодо 
зафіксованих в Акті перевірки № 63 відхилень часу відключень від діючих графіків, а саме: 

гр. Сахарова Н. О.  
04.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 06:00 та з 

15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично проведені з 00:00 
по 08:10 та з 15:03 по 16:50. 

05.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 06:00 та з 
15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично проведені з 15:15 
по 20:42. 

16.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 07:00, 10:00 
по 11:00 та з 15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично 
проведені з 10:03 по 11:03, 15:00 по 19:05 та з 23:49 по 07:01. 

 
 

Щодо звернення гр. Черняк М. В. 
 

В графіках ГСВ (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, затверджених 30.12.2022 (діючі на час 
перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці» адреса заявника занесена. До ГАВ не внесена. 

Згідно з інформацією Держенергонагляду у Волинській області, при вибірковій перевірці 
оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку заявника, 
згідно графіків вимкнень, які щоденно публікуються на сайті ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 
Мають місце відхилення часу вимкнення та увімкнення від діючих графіків.  

Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 45 хв. до 12 год. 26 хв. 
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Таким чином, перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги 
пункту 5 розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що службовою запискою Сектор НКРЕКП у 
Волинській області від 15.02.2023 №25/31СЛ-23 з додатками, надано роз’яснення щодо 
зафіксованих в Акті перевірки № 63 відхилень часу відключень від діючих графіків, а саме: 

 

гр. Черняк М. В. 
02.12.2022 - вулиця на якій розташовано будинок заявника було включено до двох графіків 

вимкнень електроенергії, номер будинку в графіках не зазначено, тобто: 
Згідно одного графіка вимкнення повинні були бути з 00:00 по 04:00, з 08:00 по 12:00, з 16:00 

по 20:00,  
Згідно іншого графіка вимкнення повинні були бути з 04:00 по 08:00, з 12:00 по 16:00, з 20:00 

по 24:00,  
Фактичні відключення електричної енергії не співпадають з жодним з них, а саме з 07:00 по 

09:00 та з 13:12 по 03:26. 
16.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 04:00, з 

08:00 по 12:00 та з 16:00 по 20:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 3 Акту, вимкнення 
фактично проведені з 09:02 по 12:16, з 16:01 по 20:07 та з 23:34 по 12:00. 
 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023  
№ 07.1-1046, зазначає, що ГАВ, ГПВ, ГОП, ГОЕ складені відповідно до доведеного завдання до 
Товариства НЕК «УКРЕНЕРГО». 

До ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» Волинською військовою адміністрацією надано перелік 
об’єктів критичної інфраструктури, котрі не підлягають вимкненню. ГАВ і ГПВ складені без 
залучення повітряних та кабельних ліній, що живлять об’єкти з переліку об’єктів критичної 
інфраструктури. 

Ураховуючи те, що в графіках аварійного розвантаження (ГОП, ГОЕ, ГАВ, ГПВ, СГАВ) беруть 
участь всі споживачі за винятком споживачів критичної інфраструктури та споживачів, чиї 
приєднання заведені під дію спецчерги АЧР, Товариство вважає, що ним забезпечено максимально 
можливий рівномірний розподіл участі споживачів у заходах з розвантаження системи. 

Також, ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023 
№ 07.1-1046, зазначає, що для упередження порушення сталої роботи системи розподілу 
електричної енергії чи недопущення розвитку аварійної ситуації в електроенергетиці 
застосовується аварійне розвантаження системи розподілу. 

Аварійне розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з графіками, а 
саме ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, ГПВ. 

Щодо випадків довготривалих перерв в електропостачанні внаслідок задіяння графіку 
погодинних відключень (ГПВ) одночасно з графіком аварійних відключень (ГАВ), відхилення від 
прогнозованих годин включення /відключення електроенергії мали місце у дні масованих 
артилерійських та ракетних обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України або 
відразу після них, а також у дні, коли до Товариства було доведено диспетчером  
НЕК «УКРЕНЕРГО» низький граничний ліміт споживання (навантаження) на Волинську область. 

 
Відповідно до додаткових пояснень ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», наданих до НКРЕКП 

листом від 20.02.2023 № 07.1-1611, Товариство погоджується, що ним були допущені порушення 
вимог законодавства, які викладені в Акті перевірки № 63 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 № 63 та в подальшому 
зобов’язується не допускати їх виникнення. Також, Товариство зазначає, що негативні наслідки 
суб’єктів господарювання, інтересів ринку електричної енергії в ході перевірки не встановлені, 
також Товариством не було завдано збитків споживачам, іншим учасникам ринку. Товариство 
просить розглянути такі факти при визначенні санкцій,як пом’якшуючі обставини. 
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Враховуючи вищевикладене, Товариство просить розглянути можливість винесення 
застереження ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.  
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код 
ЄДРПОУ 00131512) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку 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 застереження ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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 27 січня 2023 року № 63, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 34 «Про 
проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» та 
на підставі посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від  
10 січня 2023 року № 28 та від 23 січня 2023 року № 70, установлено, що 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131512) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 
частини другої статті 45, 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, 

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; 
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Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 310, 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 10.5.14 глави 10.5 розділу X, згідно з яким тривалість заходів 
аварійного розвантаження не може перевищувати період, визначений 
стандартом операційної безпеки, 

пункту 10.6.1 глави 10.6 розділу Х, яким встановлено, що аварійні 
розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з 
наступними графіками: 

графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ); 
графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП); 
графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії 

(ГАВ); 
спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ); 
графіком погодинного відключення (ГПВ). 
 
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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) 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 проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії» 

 
 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 34 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчень на 
проведення позапланової виїзної перевірки від 10 січня 2023 року № 28 та від 23 січня 2023 року  
№ 70, НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) (далі – 
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», 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  
28 листопада 2022 року по 15 січня 2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової 
виїзної перевірки від 27 січня 2023 року № 63 (далі – Акт перевірки № 63). 

 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» листом від 02.02.2023 № 07.1-1046 надало до НКРЕКП 
письмові пояснення до Акта перевірки № 63, які опрацьовано НКРЕКП. 

 

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 
Україні та до останнього дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного 
стану. 
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Так, Актом перевірки № 63 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

 
пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» 

 
 
 
 
 

пункту 10.6.1. глави 10.6 розділу 
Х Кодексу системи розподілу, 

затвердженого постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі – Кодекс систем розподілу) 

 
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 передбачено що аварійні розвантаження 

оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з 
наступними графіками: 
     1) графіком обмеження споживання електричної 
енергії (ГОЕ); 
     2) графіком обмеження споживання електричної 
потужності (ГОП); 
     3) графіком аварійного відключення споживачів 
електричної енергії (ГАВ); 
     4) спеціальним графіком аварійних відключень 
(СГАВ); 
     5) графіком погодинного відключення (ГПВ). 

 
 

У відповідності до інформації, зазначеної у Довідці Управління Держенергонагляду у 
Волинській області, починаючи з 24.11.2022 диспетчер НЕК «УКРЕНЕРГО» доводить ОСР  
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ліміт навантаження області, що відмічається оперативним 
персоналом ОСР  в оперативному журналі, а розпорядження на застосування графіків погодинних 
вимкнень (далі – ГПВ) не зафіксовані. Як наслідок, ОСР з 28.11.2022 до 31.12.2022 застосовував  
не затверджені ГПВ на 2022-2023 роки, а застосовувало самостійно розроблені графіки 
стабілізаційних вимкнень, які були затверджені наказом від 02.12.2022 № 316/1 по ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». Вказані графіки не передбачені п. 10.6.1 Кодексу систем розподілу. 

 
ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023  

№ 07.1-1046, зазначає, що до 23.11.2022 ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», за вказівкою диспетчера 
НЕК «УКРЕНЕРГО», застосовувало графіки погодинних вимкнень (ГПВ) споживачів у 
відповідності до доведеного обсягу необхідного зниження споживання потужності, що 
підтверджуються виданими ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» розпорядженнями. 

Починаючи з 24.11.2022 НЕК «УКРЕНЕРГО» щоденно доводила до ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» ліміт споживання потужності на наступну добу. Доведені ліміти не 
дають можливості використовувати затверджені графіки погодинних вимкнень, так як вони не 
покривають потребу зниження споживання з забезпеченням чергування подачі напруги. 

Так як ніякі інші графіки у віддповідності до чинних нормативно-правових документів не 
регламентують роботу в межах доведеного НЕК «УКРЕНЕРГО» ліміту споживання потужності, 
та враховуючи те, що диспетчер НЕК «УКРЕНЕРГО» замість команд на застосування ГПВ давав 
вказівку на роботу ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» в межах доведеного ліміту, Товариство 
розпочало розробку і впровадження механізмів застосування граничних величин споживання 
потужності, а саме: графіки стабілізаційних відключень у відповідності до вимог наказу про 
порядок застосування граничних величин споживання електричної енергії та потужності. 

Відповідно до пункту 7 розділу ІІІ Інструкції про складання і застосування графіків 
погодинного відключення електроенергії, затвердженого наказом Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України 15.10.2015 № 654, передбачено, що у випадку, коли введені в дію 
ГПВ не забезпечують дотримання заданого режиму споживання електричної потужності, 
визначеного та доведеного ОСР згідно з нормативними документами, диспетчером РДЦ ОСП після 
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попередження можуть бути застосовані до цього ОСР додаткові зниження навантаження (ГАВ, 
СГАВ) в обсягах, необхідних для виконання встановлених режимів електроспоживання. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до чинного законодавства, 
аварійні розвантаженння оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з наступними 
графіками: 

1) графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ); 
2) графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП); 
3) графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії (ГАВ); 
4) спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ); 
5) графіком погодинного відключення (ГПВ). 
Таким чином, Департамент ліцензійного контролю звертає увагу, що графіки 

стабілізаційних вимкнень, які застосовує ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО», не передбачені 
нормативно-правовими документами. 

 

2 

пункту 1 частини третьої  
статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 
 
 
 

 
частини другої статті 45 Закону 

України «Про ринок 
електричної енергії» 

 
 
 
 

пункту 10.5.8 глави 10.5  
розділу X Кодекс систем 

розподілу 
 
 
 
 
 

пункту 10.5.14 розділу X Кодексу 
систем розподілу 

 

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 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; 
 
згідно з яким тривалість заходів аварійного 
розвантаження не може перевищувати період, 
визначений стандартом операційної безпеки. 
 

 

Щодо звернення гр. Максименко О.В  
 

В графіках стабілізаційних вимкнень (далі – ГСВ) (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, 
затверджених 30.12.2022 (діючі на час перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці»  
адреса Заявника не внесена, що є порушенням пункту 4 розділу ІІ Інструкції про складання і 
застосування графіків погодинного відключення електроенергії, затвердженої наказом Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України від 15 жовтня 2015 р. № 654, зареєстрованої в  
Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 р. за № 153/28283, із змінами і доповненнями, внесеними 
наказом Міністерства енергетики України від 11 листопада 2022 р. № 384 (враховуючи зміни, 
внесені наказом Міністерства енергетики України від 9 грудня 2022 р. № 412). До ГАВ лінія, що 
живить будинок Заявника, не внесена.  

Згідно з інформацією Держенергонагляду у Волинській області, при вибірковій перевірці 
оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку за адресою 
заявника. 
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 1 год. 42 хв. до 5 год. 47 хв. 

Відповідно до пункту 5 розділу ІІІ Інструкції (у редакції до 23.12.2022) максимальна тривалість 
перерви в електропостачанні споживачів під час дії графіків погодинних відключень споживачів не 
має перевищувати 2 годин 30 хвилин, а в умовах мінусових температур зовнішнього повітря (понад 
-10 °С), коли перерва в електропостачанні може призвести до розладу систем централізованого 
теплопостачання, допускається перерва в електропостачанні до 1 години 30 хвилин. 

Таким чином, перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги 
пункту 5 розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 

Вибірково проаналізувавши графік ГПВ за адресою заявника та інформацією зазначеною в 
оперативному журналі, комісія з проведення перевірки встановила, що зазначена адреса відсутня 
в графіках погодинних відключень  електричної енергії за листопад – грудень 2022 року. 

 

 
Щодо звернення гр. Сахарова Н. О. 

 

В графіках ГСВ (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, затверджених 30.12.2022 (діючі на час 
перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці» адреса заявника занесена. До ГАВ не внесена. 

Згідно з інформацією наданою Держенергонаглядом у Волинській області, при вибірковій 
перевірці оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку 
заявника згідно графіків вимкнень, які щоденно публікуються на сайті ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». Мають місце відхилення часу вимкнення та увімкнення від діючих 
графіків. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 37 хв. до 8 год. 44 хв. 

Перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги пункту 5 
розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що службовою запискою Сектор НКРЕКП у 
Волинській області від 15.02.2023 №25/31СЛ-23 з додатками, надано роз’яснення щодо 
зафіксованих в Акті перевірки № 63 відхилень часу відключень від діючих графіків, а саме: 

гр. Сахарова Н. О.  
04.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 06:00 та з 

15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично проведені з 00:00 
по 08:10 та з 15:03 по 16:50. 

05.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 06:00 та з 
15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично проведені з 15:15 
по 20:42. 

16.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 07:00, 10:00 
по 11:00 та з 15:00 по 19:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 2, вимкнення фактично 
проведені з 10:03 по 11:03, 15:00 по 19:05 та з 23:49 по 07:01. 

 
 

Щодо звернення гр. Черняк М. В. 
 

В графіках ГСВ (діяли до кінця 2022 року) та ГПВ, затверджених 30.12.2022 (діючі на час 
перевірки) в колонці «Населений пункт, вулиці» адреса заявника занесена. До ГАВ не внесена. 

Згідно з інформацією Держенергонагляду у Волинській області, при вибірковій перевірці 
оперативного журналу, підтверджуються факти відключень житлового будинку заявника, 
згідно графіків вимкнень, які щоденно публікуються на сайті ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО». 
Мають місце відхилення часу вимкнення та увімкнення від діючих графіків.  

Комісією з проведення перевірки встановлено, що тривалість перерв електропостачання за 
адресою заявника за період який перевіряється, становила від 45 хв. до 12 год. 26 хв. 

Таким чином, перевіркою встановлено, що ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» порушило вимоги 
пункту 5 розділу ІІІ Інструкції в частині перевищення максимальної тривалості перерви в 
електропостачанні споживачів під час застосування ГПВ за адресою заявника. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що службовою запискою Сектор НКРЕКП у 
Волинській області від 15.02.2023 №25/31СЛ-23 з додатками, надано роз’яснення щодо 
зафіксованих в Акті перевірки № 63 відхилень часу відключень від діючих графіків, а саме: 

 

гр. Черняк М. В. 
02.12.2022 - вулиця на якій розташовано будинок заявника було включено до двох графіків 

вимкнень електроенергії, номер будинку в графіках не зазначено, тобто: 
Згідно одного графіка вимкнення повинні були бути з 00:00 по 04:00, з 08:00 по 12:00, з 16:00 

по 20:00,  
Згідно іншого графіка вимкнення повинні були бути з 04:00 по 08:00, з 12:00 по 16:00, з 20:00 

по 24:00,  
Фактичні відключення електричної енергії не співпадають з жодним з них, а саме з 07:00 по 

09:00 та з 13:12 по 03:26. 
16.12.2022 згідно з графіком відключення, вимкнення повинні були бути з 00:00 по 04:00, з 

08:00 по 12:00 та з 16:00 по 20:00, а відповідно до даних наведених у таблиці 3 Акту, вимкнення 
фактично проведені з 09:02 по 12:16, з 16:01 по 20:07 та з 23:34 по 12:00. 
 

ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023  
№ 07.1-1046, зазначає, що ГАВ, ГПВ, ГОП, ГОЕ складені відповідно до доведеного завдання до 
Товариства НЕК «УКРЕНЕРГО». 

До ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» Волинською військовою адміністрацією надано перелік 
об’єктів критичної інфраструктури, котрі не підлягають вимкненню. ГАВ і ГПВ складені без 
залучення повітряних та кабельних ліній, що живлять об’єкти з переліку об’єктів критичної 
інфраструктури. 

Ураховуючи те, що в графіках аварійного розвантаження (ГОП, ГОЕ, ГАВ, ГПВ, СГАВ) беруть 
участь всі споживачі за винятком споживачів критичної інфраструктури та споживачів, чиї 
приєднання заведені під дію спецчерги АЧР, Товариство вважає, що ним забезпечено максимально 
можливий рівномірний розподіл участі споживачів у заходах з розвантаження системи. 

Також, ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 02.02.2023 
№ 07.1-1046, зазначає, що для упередження порушення сталої роботи системи розподілу 
електричної енергії чи недопущення розвитку аварійної ситуації в електроенергетиці 
застосовується аварійне розвантаження системи розподілу. 

Аварійне розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з графіками, а 
саме ГОЕ, ГОП, ГАВ, СГАВ, ГПВ. 

Щодо випадків довготривалих перерв в електропостачанні внаслідок задіяння графіку 
погодинних відключень (ГПВ) одночасно з графіком аварійних відключень (ГАВ), відхилення від 
прогнозованих годин включення /відключення електроенергії мали місце у дні масованих 
артилерійських та ракетних обстрілів по об’єктах енергетичної інфраструктури України або 
відразу після них, а також у дні, коли до Товариства було доведено диспетчером  
НЕК «УКРЕНЕРГО» низький граничний ліміт споживання (навантаження) на Волинську область. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131512) щодо 
недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку 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 ПРАТ 
«ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 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 27 січня 2023 року № 63, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 34 «Про 
проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» та 
на підставі посвідчень на проведення позапланової виїзної перевірки від  
10 січня 2023 року № 28 та від 23 січня 2023 року № 70, установлено, що 
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» 
(код ЄДРПОУ 00131512) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 
частини другої статті 45, 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, 

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; 
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Кодексу системи розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 
14.03.2018 № 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 10.5.14 глави 10.5 розділу X, згідно з яким тривалість заходів 
аварійного розвантаження не може перевищувати період, визначений 
стандартом операційної безпеки, 

пункту 10.6.1 глави 10.6 розділу Х, яким встановлено, що аварійні 
розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з 
наступними графіками: 

графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ); 
графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП); 
графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії 

(ГАВ); 
спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ); 
графіком погодинного відключення (ГПВ). 
 
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 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО» (код 
ЄДРПОУ 00131512) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 
частини другої статті 45, 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, 

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; 
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Кодексу системи 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 10.5.14 глави 10.5 розділу X, згідно з яким тривалість заходів 
аварійного розвантаження не може перевищувати період, визначений 
стандартом операційної безпеки, 

пункту 10.6.1 глави 10.6 розділу Х, яким встановлено, що аварійні 
розвантаження оперативним персоналом ОСР здійснюється згідно з 
наступними графіками: 

графіком обмеження споживання електричної енергії (ГОЕ); 
графіком обмеження споживання електричної потужності (ГОП); 
графіком аварійного відключення споживачів електричної енергії 

(ГАВ); 
спеціальним графіком аварійних відключень (СГАВ); 
графіком погодинного відключення (ГПВ). 

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                                      _______________ 


