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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі  

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 
 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 44 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 26 січня 2023 року № 89, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) (далі – АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», 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 05 січня 2022 року по 06 січня 2023 року, 

за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 07 лютого 2023 року № 87 

(далі – Акт перевірки № 87). 
 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» листом від 22.02.2023 № 01-44/870 надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта перевірки № 87, які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 87 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі – Кодекс) 

 

пункту 4 постанови НКРЕКП 

від 26 березня 2022 року № 352 

«Про затвердження Порядку 

тимчасового приєднання 

електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні 

воєнного стану»  

(у редакції, що діяла  

до 07 червня 2022 року) 

 

 

пункту 5.4 Типового договору 

про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання; 

 

яким встановлено, що операторам систем 

розподілу, у разі об'єктивної неможливості надання 

послуг з приєднання електроустановок замовників, за 

укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про 

приєднання у порядку, визначеному розділом IV 

Кодексу, необхідно повідомити замовників згідно з 

процедурою, визначеною договорами про приєднання 

до електричних мереж, про неможливість виконання 

зобов'язань, у зв'язку з настанням обставин 

непереборної сили, до їх офіційного закінчення; 

 

яким, зокрема встановлено, що сторона, для 

якої виконання зобов'язань стало неможливим 

унаслідок дії обставин непереборної сили, має не 
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розподілу (що є додатком 1  

до Кодексу) 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу 

Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату 

припинення дії обставин непереборної сили; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

які є обов'язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням 

положень статті 21 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» за умови дотримання 

замовником вимог кодексу систем розподілу та 

кодексу системи передачі. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Геворкян С. Є. звернувся до 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою (вх. від 05.01.2022 № Пр/30) про приєднання 

електроустановки певної потужності (нове приєднання). Величина замовленої до приєднання 

потужності 30 кВт (другий ступінь потужності). 
 

Відповідно до положень пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу договір про приєднання 

вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про 

приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до Кодексу, та документів, що додаються до неї. 
 

За результатом розгляду заяви про приєднання від 05.01.2022 № Пр/30, між 

гр. Геворкяном С. Є. та АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» укладено публічний договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 05.01.2022 № 545/1/30 (далі – Договір) 

невід’ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання від 17.01.2022 

№ ТУ0000301701221201910000001 (далі – Технічні умови). 
 

Відповідно до положень пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) у випадку необхідності відведення 

земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок 

замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку: 

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, 

упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за 

приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; 

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати 

за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати 

узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 

45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника 

другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання.  

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через 

затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача 

(Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів 

до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із 

замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 

календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки 

та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 
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землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення 

ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання 

зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за 

приєднання не підлягає зменшенню. 
 

Згідно з умовами пункту 2 розділу II Технічних умов, для приєднання до електричних мереж 

електроустановок об’єкта гр. Геворкяна С. Е. було визначено обсяг проєктних робіт, якими 

передбачено проєктування та будівництво ТП-10/0,4 кВ. 

Таким чином, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» було надано гр. Геворкяну С. Є. розрахунок 

вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату плати за приєднання у 

розмірі 20 % оскільки надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу 

передбачає виконання заходів із будівництва об’єктів електричних мереж та відповідно відведення 

земельних ділянок. 

25.01.2022 гр. Геворкяном С. Є. було сплачено 20 % вартості послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж у сумі 12 168,00 грн (з ПДВ). Таким чином, послуга зі 

стандартного приєднання відповідно до умов укладеного Договору мала бути надана до 26.03.2022 

(включно). 
АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» листом від 10.02.2022 № 11-27/1717 повідомило 

гр. Геворкяна С. Е. про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики без надання документального підтвердження причин 

виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо 

питання вирішення землевідведення, а також копій офіційного листування. 

Таким чином, враховуючи, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» не повідомило 

гр. Геворкяна С. Е. про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання у спосіб, передбачений пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, строк надання 

послуги зі стандартного приєднання не збільшується. 
 

Листом Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України) від 28.02.2022 

№ 2024/02.0-7.1, розміщеному на офіційному вебсайті ТПП України за посиланням 

https://ucci.org.ua, було засвідчено як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) 

військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного 

стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. 

Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого  

2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними 

обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим 

податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких(-го) настало згідно з умовами 

договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно 

яких(-го) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили). 

Відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 (у редакції, що 

діяла до 07 червня 2022 року) операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості 

надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24.02.2022 

договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, необхідно повідомити 

замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних 

мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної 

сили, до їх офіційного закінчення. 

Разом з цим, відповідно до пункту 5.4 Типового договору сторони не несуть 

відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин 

непереборної сили. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії 

обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу 

Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. 

Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-
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промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань 

за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин непереборної сили. 
 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» повідомило контрагентів про неможливість з 24.02.2022 

надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24.02.2022 

договорами про приєднання, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили до їх офіційного 

закінчення. Вказане повідомлення розміщено на вебсайті Товариства за посиланням 

https://www.oblenergo.kharkov.ua/priednannya2. 
 

Водночас, відповідно до інформаційного повідомлення «Щодо засвідчення форс-мажорних 

обставин», розміщеного на офіційному вебсайті ТПП України, за посиланням 

https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-

2022, далі мовою оригіналу: «Торгово-промислова палата України враховуючи надзвичайно 

складну ситуацію, з якою зіткнулась наша країна, ухвалила рішення спростити процедуру 

засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

З метою позбавлення обов’язкового звернення до ТПП України та уповноважених нею 

регіональних ТПП і підготовки пакету документів у період дії введеного воєнного стану, на сайті 

ТПП України розміщено 28.02.2022 року загальний офіційний лист ТПП України щодо засвідчення 

форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (за змістом зразка вказаним нижче). Це 

надасть можливість за необхідністю роздруковувати відповідне підтвердження всім, кого це 

стосується. 
Даний лист, особа, яка порушує свої зобов’язання, у зв’язку із обставинами пов’язаними 

із військовою агресією Російської Федерації проти України, в період дії введеного воєнного стану, 

має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили 

виконання зобов'язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших 

нормативних актів у встановлений термін для можливості обґрунтованого перенесення 

строків виконання зобов’язань та вирішення спірних питань мирним шляхом. 

При цьому, у разі необхідності, сторона, яка порушила свої зобов’язання в період дії форс-

мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею 

регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката про форс-мажорні обставини 

(обставини непереборної сили) дотримуючись порядку встановленого Регламентом 

https://ucci.org.ua/dokumienti-dlia-zavantazhiennia за кожним зобов’язанням окремо.». 

 

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» листом від 22.02.2023  

№ 01-44/870, послуга зі стандартного приєднання мала бути надана до 26.03.2022 і могла би бути 

надана вчасно, якби не настання обставин непереборної сили. 

До моменту настання форс-мажорних обставин, пункт 4.2.4 глави 4.2 розділу ІV Кодексу 

не був порушений Товариством. 

Вчасному наданню замовнику послуги з приєднання завадила збройна агресія сусідньої 

держави проти України, в результаті чого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX 

затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні». 

Торгово-промисловою палатою України рішенням від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 

підтверджено, що зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення є надзвичайними, 

невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності за 

договором. Вказані обставини віднесено до форс-мажорних обставин в розумінні чинного 

законодавства України. 

Відповідно до пункту 5.4 типового договору про стандартне приєднання, що є додатком 

до Кодексу, строк виконання зобов'язань за цим договором у такому разі продовжується на строк 

дії обставин непереборної сили. 

Додатково Товариство зазначає, що місто Харків та Харківська область з 24.02.2022 є 

територією ведення інтенсивних бойових дій, обстріли міста, в т.ч. об'єктів критичної 

інфраструктури, здійснювалась та здійснюються щодня, через що персонал Товариства, особливо 

у надскладних умовах перших тижнів військової агресії, фізично був позбавлений можливості 

навіть потрапити на робоче місце з дотриманням вимог щодо безпеки і захисту свого здоров'я і 

https://www.oblenergo.kharkov.ua/priednannya2
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022
https://ucci.org.ua/press-center/ucci-news/protsedura-zasvidchennia-fors-mazhornikh-obstavin-z-28-02-2022
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життя, тим більше здійснювати письмові повідомлення замовників з приєднання про настання 

обставин непереборної сили. 

Так, Липецький РЕМ, на території обслуговування якого знаходиться об'єкт 

гр. Геворкян С. Е., розташований в с. Липці, Харківського району, Харківської області, на відстані 

5 км від кордону з агресором. Цей населений пункт знаходився в тимчасовій окупації майже від 

початку збройної агресії до середини вересня 2022 року. 

Вплив форс-мажорних обставин позначився і на роботі інших організацій, від яких 

залежало вчасне надсилання повідомлень, - протягом перших тижнів військової агресії відділення 

зв'язку АТ «Укрпошта» в м. Харків не працювали, в т.ч. не здійснювали відправлення письмових 

повідомлень. 

Водночас, АТ «Харківобленерго» повідомило контрагентів про неможливість з 24.02.2022 

надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24.02.2022 

договорами про приєднання у зв’язку з настанням обставин непереборної сили до їх офіційного 

закінчення. Вказане повідомлення, внаслідок дії наведених вище обставин, було розміщено на 

вебсайті Товариства і про це Товариство повідомляло НКРЕКП листом від 09.04.2022  

№ 01-11/2373. Жодних зауважень до Товариства щодо виконання пункту 5 постанови  

від 26.03.2022 № 352 з того часу від НКРЕКП не надходило. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТПП України листом від 12.05.2022 

№ 580/05-5 надало до НКРЕКП роз’яснення, що (мовою документа): «…сам по собі факт 

існування форс-мажорної обставини (обставини непереборної сили) не звільняє автоматично 

від відповідальності за невиконання зобов’язань передбачених умовами договору (контракту, 

угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. 
Відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, 

звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це 

порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 

Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом 

боржника, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у 

боржника необхідних коштів. 

Відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України, підставою господарсько- правової 

відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері 

господарювання. 

Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання 

господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не 

доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського 

правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт 

господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову 

відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим 
внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов 

здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення 

зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання 

зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. 

Тому, посилання на форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та наявність 

Сертифіката не звільняє від виконання зобов'язання, а звільняє від відповідальності за 

невиконання зобов'язання.». 
 

Слід зазначити, що згідно з Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою 

України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (із змінами 

та доповненнями) засвідчення ТПП України та регіональними торгово-промисловими палатами 

форс-мажорних обставин здійснюється за зверненням суб'єктів господарської діяльності та 

фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим 

зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, 

законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність 

зазначених обставин. 
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Додотково, відповідно до роз’яснень, наданих ТПП України до НКРЕКП листом  

від 12.05.2022 № 580/05-5, (мовою документа): «…у разі необхідності, сторона, яка порушила свої 

зобов’язання в період дії форс-мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП 

України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката 
дотримуючись порядку встановленого Регламентом за кожним зобов’язанням окремо.». 

 

 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії. 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00131954) через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа 

щомісячно (до надання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання 

гр. Геворкяну С. Є. згідно з укладеним Договором про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу від 05.01.2022 № 545/1/30. 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю                                                                            Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

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 __ лютого 2023 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 07 лютого 2023 року № 87, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 44 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 26 січня 2023 року № 89, 

установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00131954) 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 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), яким 

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 
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електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних 

днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання; 

пункту 5.4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (що є додатком 1 до Кодексу), яким, зокрема встановлено, 

що сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії 

обставин непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити 

іншу Сторону про початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин 

непереборної сили; 

пункту 4 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 «Про 

затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану» (у редакції, що діяла до 07 червня 

2022 року), яким встановлено, що операторам систем розподілу, у разі об'єктивної 

неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників, за 

укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про приєднання у порядку, 

визначеному розділом IV Кодексу, необхідно повідомити замовників згідно з 

процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про 

неможливість виконання зобов'язань, у зв'язку з настанням обставин непереборної 

сили, до їх офіційного закінчення; 

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

підпункт 13 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими 

для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів, 

підпункт 26 щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання 

електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з 

урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за 

умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу та кодексу системи 

передачі. 

 

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 «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131954) 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 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про усунення порушень 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 07 лютого 2023 року № 87, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 44 «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131954) усунути порушення 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), а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

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

підпункт 13 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо 

обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для здійснення 

ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів, 

підпункт 26 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо 

обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки 

замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови 

дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу та кодексу системи 

передачі, 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги зі 

стандартного приєднання гр. Геворкяну С. Є. згідно з укладеним Договором 

про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу  

від 05 січня 2022 року № 545/1/30. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


