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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 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 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 
 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 133 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 30 січня 2023 року № 97, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) (далі – ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», 

Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови  

з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 02 листопада 2022 року по 12 січня  

2023 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 10 лютого  

2023 року № 95 (далі – Акт перевірки № 95). 
 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 27.02.2023 № 001-35/493 (із додатками до 

нього) надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 95, які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 95 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 Порядку 

тимчасового приєднання 

електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні 

воєнного стану,  

затвердженого постановою 

НКРЕКП  

від 26.03.2022 № 352 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

 

 

 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено, що оператор системи 

розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день 

з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та 

всіх необхідних документів надає замовнику проєкт 

договору про тимчасове приєднання, орієнтовний 

розрахунок вартості приєднання, а також проєкт 

технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, 

наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані 

оператором системи розподілу, у зазначений у заяві 

про приєднання спосіб обміну інформацією; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до 

НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та 

інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в 

обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для 

надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені НКРЕКП; 
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підпункту 13 пункту 2.2 

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. 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, НКРЕКП постановою від 26 березня  

2022 року № 352 затвердила Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану (далі – Порядок тимчасового приєднання). 

Відповідно до пункту 3 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352  

на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого рішення зупинено дію, 

зокрема розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 310. 

Додатково, пунктом 4 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 зобов’язано 

операторів систем розподілу здійснювати надання послуг з приєднання електроустановок 

замовників, що звернулись із заявою про приєднання після 24 лютого 2022 року, відповідно до 

Порядку тимчасового приєднання. 
 

Згідно з пунктом 5 Порядку тимчасового приєднання, оператор системи розподілу не має 

права відмовити в тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за 

умови дотримання замовником вимог Порядку та з урахуванням вимог пункту 4 цього Порядку. 

Відповідно до положень пункту 10 Порядку тимчасового приєднання, оператор системи 

розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове 

приєднання та всіх необхідних документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове 

приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на 

тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором 

системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Нечай С.А. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявою (вх. від 02.11.2022 № 1554/002) про тимчасове 

приєднання об’єкта (нежитлове приміщення) за відповідною адресою (нове приєднання)  

(далі – Об’єкт) та надав необхідний пакет документів. Замовлена до приєднання потужність 13 кВт. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», за результатами розгляду заяви про тимчасове 

приєднання від 02.11.2022 № 1554/002, листом від 03.11.2022 № 35-71/237 повідомило 

гр. Нечая С. А., що його Об’єкт входить до складу об’єкта архітектури (вбудовані приміщення в 

житлових будинках), що є його складовою частиною та не є окремим об’єктом, на приєднання 

якого можуть бути видані технічні умови, а тому, приєднання Об’єкта має відбуватись у рахунок 

тимчасового зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання 

послуг з розподілу електричної енергії об’єкта архітектури або збільшення договірної потужності 

споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії об’єкта архітектури 

із подальшою передачею потужності на Об’єкт гр. Нечая С. А. 

14.11.2022 гр. Нечай С.А. повторно звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  із 

заявою (вх від 24.11.2022 № 1715/002) про тимчасове приєднання Об’єкта та надав необхідний 

пакет документів. Замовлена до приєднання потужність 13 кВт (нове приєднання). 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», за результатами розгляду повторної заяви про 

тимчасове приєднання від 24.11.2022 № 1715/002, листом від 25.11.2022 № 35-71/239 повідомило 

гр. Нечая С. А., що його Об’єкт входить до складу об’єкта архітектури (вбудовані приміщення в 

житлових будинках), що є його складовою частиною та не є окремим об’єктом, на приєднання 

якого можуть бути видані технічні умови. 
 

Водночас, Порядком тимчасового приєднання не передбачено особливостей, умов та/або 

заборон тимчасового приєднання вбудованих приміщень, що входять до складу об’єкта 

архітектури (вбудовані приміщення в житлових будинках), на період воєнного стану, а тому 

ненадання замовнику проєкту договору про тимчасове приєднання, орієнтованого розрахунку 

вартості приєднання, а також проєкту технічних умов на тимчасове приєднання, підписаних 

оператором системи розподілу, свідчить про порушення ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії. 
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Відповідно до пункту 7 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, операторам 

систем розподілу необхідно складати станом на останнє число кожного місяця наростаючим 

підсумком з дня набрання чинності цією постановою інформацію щодо поданих замовниками 

заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання за формою, наведеною в додатку до 

цієї постанови, та подавати її разом із копіями довідок військових адміністрацій, що підтверджують 

використання об’єктів для тимчасового розміщення переміщених (евакуйованих) осіб з метою їх 

тимчасового проживання в модульних містечках, та для задоволення потреб підприємств із сфери 

управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та Міністерства 

економіки України, а також підприємств Державного концерну «Укроборонпром», які залучені до 

виконання мобілізаційного завдання, Збройних Сил України, інших військових формувань України, 

правоохоронних органів і сил цивільного захисту (за їх наявності), до НКРЕКП до 10 числа місяця, 

наступного за звітним (далі – Інформація щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР 

послуг з тимчасового приєднання). 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»  

у Інформації щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового 

приєднання, наданої листом від 09.12.2022 № 001-84/2722, не відобразило інформацію стосовно 

поданих гр. Нечаєм С.А. заяв про тимчасове приєднання. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» листом від 27.02.2023 

№ 001-35/493, Товариство заперечує щодо порушення норм законодавства про ринок електричної 

енергії. 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», за результатами розгляду заяви про тимчасове 

приєднання від 02.11.2022 №1554/002, листом від 03.11.2022 №35-71/237 повідомило 

гр. Нечая С. А., про необхідність надання до заяви про тимчасове приєднання листа суб’єкта 

господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних 

мереж, що передбачено підпунктом 4 пункту 8 Порядку тимчасового приєднання оскільки об’єкт 

гр. Нечая С. А. не є окремим об'єктом архітектури, а входить до його складу, адже розташований 

на підвальному поверсі у вбудовано-прибудинкових приміщеннях багатоквартирного житлового 

будинку та вважається його складовою частиною. 

14.11.2022 гр. Нечай С. А. повторно звернувся до ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із 

заявою при тимчасове приєднання. Документів які б підтверджували самостійність об'єкта 

нерухомого майна до заяви про тимчасове приєднання гр. Нечаєм С.А. не додано. 

У зв’язку із чим гр. Нечай С. А. отримав відповідь про необхідність надання до заяви про 

тимчасове приєднання листа суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки 

замовника до власних електричних мереж, що передбачено підпунктом 4 пункту 8 Порядку 

тимчасового приєднання. 

Тобто, ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» не відмовляло заявнику в укладанні договору про 

тимчасове приєднання та на виконання умов Порядку тимчасового приєднання повідомило 

замовника про необхідність надання документів необхідних для укладання відповідного договору. 

Водночас, на виконання листа НКРЕКП від 12.01.2023 №328/17.1.3/9-23, Товариством були 

підготовлені проєкт договору про тимчасове приєднання та проєкт технічних умов на тимчасове 

приєднання об’єкта гр. Нечая С. А. до системи розподілу. 

13.02.2023 замовником особисто отримані договір про тимчасове приєднання  

від 13.02.2023 № 2310-0032 та технічні умови на тимчасове приєднання від 09.02.2023  

№ 2310-0032-ЛБ-1, які підписані гр. Нечаєм С. А. без зауважень. 

Листом від 23.02.2023 № 001-35/454 ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» надало копію 

договору про тимчасове приєднання та технічних умов до НКРЕКП. 

Додатково Товариство зазначає, що відсутність відомостей по гр. Нечай С. А. у Інформації 

щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання  

на 01.12.2022 обумовлена тим, що відповідні відомості надавались по заявам про тимчасове 

приєднання, згідно яких підготовлено проєкт договору про тимчасове приєднання. 

Відповідна інформація, станом на 01.01.2023, надана з урахуванням отриманих зауважень 

та переглянута. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини першої статті 1 

Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»: 

багатоквартирний будинок – житловий будинок, в якому розташовано три чи більше 

квартири. У багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, 

які є самостійними об’єктами нерухомого майна; 

нежитлове приміщення - ізольоване приміщення в багатоквартирному будинку, що не 

належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом нерухомого майна. 

Згідно з підпунктом 4 пункту 8 Порядку тимчасового приєднання до заяви про тимчасове 

приєднання додається лист суб'єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки 

замовника до власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної 

потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та 

технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання (у разі приєднання 

електроустановок замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання). 

Разом з цим, в Акті перевірки № 95 вказано, що гр. Нечай С. А. звернувся до 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» із заявами (вх. від 02.11.2022 № 1554/002 та вх. від 24.11.2022 

№ 1715/002) про тимчасового приєднання об’єкта (нежитлове приміщення) за відповідною 

адресою (нове приєднання) та надав необхідний пакет документів. 

Слід зазначити, що у вказаних заявах про тимчасове приєднання у графі «Приєднання 

електроустановок замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання, який не є ОСР 

(ТАК/НІ)» гр. Нечаєм С. А. проставлено позначку «НІ». 

Так чином, гр. Нечай С. А. не мав наміру приєднуватись до електричних мереж суб’єкта 

господарювання, який не є ОСР, та відповідно не мав подавати відповідний лист суб’єкта 

господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до власних електричних мереж. 
 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та потребою долати труднощі, які постали 

перед суб’єктами господарювання у воєнний час, необхідності забезпечити стійкість економіки в 

умовах воєнного часу, необхідності спрощення процедури надання замовникам послуг з 

приєднання до електричних мереж, відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та за результатами 

наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України 25 березня 2022 року, доручення 

Прем’єр-міністра України, що надійшло листом Департаменту забезпечення документообігу 

Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року № 8094/0/1-22, щодо спрощення 

процедури приєднання до електричних мереж підприємств, що переміщуються у безпечні регіони, 

з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості для держави, НКРЕКП постановою  

від 26 березня 2022 року № 352 затвердила Порядок тимчасового приєднання. 

Зазначеним Порядком передбачається, зокрема: 

стислі терміни надання послуги з приєднання; 

мінімальний пакет документів для отримання послуги з приєднання; 

першочергове використання існуючих резервів потужностей системи розподілу, у тому 

числі незадіяних потужностй існуючих споживачів; 

надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником та з 

використанням матеріалів та/або обладнання замовника; 

здійснення за спрощеною процедурою тимчасового приєднання електроустановок до 

електричних мереж на період дії воєнного стану в Україні; 

визначення вартості надання послуг з приєднання виключно на підставі фактичних витрат 

(без застосування ставок на приєднання); 

приєднання електроустановок призначених виключно для споживання електричної енергії; 

призупинення чинного на сьогодні порядку приєднання, визначеного Кодексом систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс 

систем розподілу), та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі 

та системи розподілу, затвердженої постановою НКРЕКП від 18 грудня 2018 року № 1965. 

При цьому, зазначеним Порядком тимчасового приєднання передбачається перехідний 

період для трансформування у постійне приєднання після завершення на території України 

воєнного стану. 
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Слід зазначити, що Порядком тимчасового приєднання не передбачена особливість 

приєднання вбудованих приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, а тому 

чинним законодавством не заборонено приєднання нежитлових приміщень, які є самостійними 

об’єктами нерухомого майна в багатоквартирному будинку. 
 

Додатково зазначаємо, що пунктом 22 Порядку тимчасового приєднання встановлено, що 

протягом шести місяців після припинення чи скасування на території України воєнного стану 

тимчасово приєднані електроустановки на підставі цього Порядку (у тому числі 

електроустановки приєднані за рахунок резерву потужності інших споживачів) мають бути 

приєднані до електричних мереж шляхом приведення у відповідність до вимог Кодексу 

систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, в порядку, 

визначеному Правилами приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України 

воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу. 

Крім того, 07.06.2022 на відкритому засіданні НКРЕКП була прийнята постанова «Про 

внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352 (щодо приведення тимчасово 

приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до 

вимог Кодексу систем розподілу)», якою були затверджені Правила приведення тимчасово 

приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до 

вимог Кодексу систем розподілу (далі – Правила). 

Перехід від тимчасового приєднання електроустановок на період воєнного стану у постійне 

здійснюється замовником за однією із таких процедур: 

шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом IV 

Кодексу систем розподілу; 

шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у 

відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00130926) у строк до 20 березня 2023 року надати до НКРЕКП відкориговану інформацію 

щодо поданих замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання  

на 01.12.2022. 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю                                                                            Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження 

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

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 __ березня 2023 року  

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

невиїзної перевірки від 10 лютого 2023 року № 95, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 133 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» та  

на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки  

від 30 січня 2023 року № 97, установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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; 
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пункту 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, яким встановлено, що 

оператор системи розподілу не пізніше ніж на десятий календарний день з дати 

реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надає 

замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок 

вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, 

за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором 

системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією; 

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

підпункт 7 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні 

документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не 

менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені НКРЕКП, 

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

обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 

договорів. 

 

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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВ 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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  

ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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 10 лютого 2023 року № 95, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 133 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130926) 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 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 (далі – Порядок), яким 

встановлено, що оператор системи розподілу не пізніше ніж на десятий 

календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх 
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необхідних документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове 

приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт 

технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 

до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений  

у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією; 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи  

(їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше 

десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені НКРЕКП, 

для чого до 20 березня 2023 року: 

надати до НКРЕКП відкориговану інформацію щодо поданих 

замовниками заяв та стану надання ОСР послуг з тимчасового приєднання  

на 01 грудня 2022 року; 

надати гр. Нечаю С. А. проєкт договору про тимчасове приєднання, 

орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов 

на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку, 

підписані оператором системи розподілу, про що у строк до 30 березня  

2023 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Запорізькій області,  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


