Департамент
ліцензійного контролю
«____» ____________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження щодо недопущення надалі
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» недотримання вимог законодавства, що регулює
функціонування ринку електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання»
Комісією з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на
підставі постанови НКРЕКП від 04 листопада 2020 року № 1997 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», та посвідчення на перевірку
від 13 листопада 2020 року № 552 було проведено позапланову виїзну перевірку дотримання
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333)
законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, за результатами якої
складено Акт від 27 листопада 2020 року № 580, який розміщено на офіційному вебсайті
НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
(далі – АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) здійснювалась за період
діяльності з 01 грудня 2018 року по 22 листопада 2020 року.
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 03.12.2020 № 107.01/5726/01-15 надало
письмові пояснення до Акту позапланової виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року
№ 580.
Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано
наступне:
№
з/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

пункту 2.4.2 глави 2.4 розділу ІІ
Правил роздрібного ринку
електричної енергії,
затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312

яким встановлено, що у договорі про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються
величини дозволеної (договірної) та приєднаної
потужності, які визначаються виходячи з проектних
рішень та потужності наявних у споживача
струмоприймачів. Потужність об’єкта споживача
повинна обмежуватись
на рівні
потужності,
передбаченої проектом указаного об’єкта споживача
та/або технічними характеристиками зовнішніх
електричних мереж указаного об’єкта споживача

Відповідно до п.2. постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження
Правил роздрібного ринку електричної енергії» укладення договорів між споживачами та
іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії відповідно до вимог Правил
здійснюється шляхом приєднання споживачів до публічних договорів приєднання
(договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, відповідних
договорів про постачання електричної енергії) на умовах чинних договорів про постачання
електричної енергії та про користування електричною енергією, укладених з відповідними
постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом, шляхом подання заявиприєднання за формою, наведеною у додатку до цієї постанови.
Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
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постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ) дозволена (договірна) потужність максимальна величина потужності, дозволена до використання в будь-який час за кожним
об’єктом споживача відповідно до умов договору споживача про розподіл (передачу)
електричної енергії, набута на підставі виконання договору про приєднання до електричних
мереж або у результаті набуття права власності чи користування на об’єкт (об’єкти); (пункт
1.1.2 глави 1.1 розділу 1).
Пунктом 2.4.2 глави 2.4 розділу 2 ПРРЕЕ передбачено, що у договорі про надання
послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної
(договірної) та приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних рішень та
потужності наявних у споживача струмоприймачів. Потужність об’єкта споживача повинна
обмежуватись на рівні потужності, передбаченої проектом указаного об’єкта споживача
та/або технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж указаного об’єкта
споживача.
Пунктом 5 постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 «Про затвердження Правил
роздрібного ринку електричної енергії» (в редакції постанови НКРЕКП від 18.07.2019 № 1525)
визначено, що протягом двох років з дати набрання чинності Правилами ОСР (ОСП) має
оформити за всіма об'єктами побутових споживачів паспорт точки розподілу (передачі) за
формою, встановленою Правилами. Оформлені паспорти точок розподілу (передачі) є
невід'ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі)
електричної енергії та згодою споживача на надання послуг з розподілу (передачі) електричної
енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу (передачі).
Перевіркою встановлено, що 30.11.2002 між гр. Пампурою С. А. та ВАТ ЕК
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» було укладено договір про користування електричною енергією
б/н (далі - Договір) за адресою Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Федерса, буд.21, відповідно
до якого величина дозволеної до використання потужності об’єкта становить 1,3 кВт.
При цьому за інформацією АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», яка надана комісії з
перевірки, у Товариства відсутні технічні умови та проектні рішення щодо забезпечення
електропостачання об’єкта гр. Пампури С. А.
Гр. Пампура С. А. приєднався до публічного договору про надання послуг з розподілу
електричної енергії на умовах чинного на той час договору про користування електричною
енергією, у т.ч. і в частині дозволеної до використання потужності на рівні 1,3 кВт.
14.09.2018 гр. Пампура С. А. звернувся до Ніжинського РЕМ з проханням надати
пояснення щодо причин встановлення в Договорі потужності на рівні 1,3 кВт. Також до
Товариства надійшов лист від 13.11.2018 №03/10-6591 від Державної інспекції з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (далі
Держенергонагляд) стосовно розгляду на засіданні ІКЦ ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (далі –
ІКЦ) звернення гр. Пампури С. А. щодо правомірності зменшення електропостачальником
дозволеної до використання потужності його будинку.
На засіданні ІКЦ яке відбулось 22.11.2018 представником інспекції Держенергонагляду
у Чернігівській області було зроблено висновок: «з урахуванням п. 4 ПКЕЕН загальна
потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи
технічними характеристиками електромережі споживача, тобто 2,1 кВт. В результаті, дії
Товариства щодо зазначення в Договорі величини дозволеної до використання потужності
1,3 кВт суперечать вимогам п. 4 ПКЕЕН та ВСН 59-88 та є неправомірними»
До Ліцензіата надійшов лист від 06.12.2018 №03/10-7996 від Держенергонагляду,
стосовно роз’яснень ситуації із застосуванням дозволеної до використання потужності на
об’єкті гр Пампури С. А. Зокрема, Держенергонагляд повідомив, що 19.11.2018 проведено
огляд зовнішніх електричних мереж житлового будинку з метою визначення пропускної
здатності електричних мереж, від яких здійснюється його електропостачання. Під час
перевірки було встановлено, що ввідні проводи мідні діаметром 2,5 мм2 та площею
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поперечного перерізу 4,9 мм2, а проводи на виході діаметром 2 мм2 та площею поперечного
перерізу 3,1 мм2, що згідно з вимогами пункту 1.3.4 Правил улаштування електроустановок
(далі - ПУЕ) відповідає значенням допустимого тривалого струму 46 А та 32 А та потужності
9,9 кВт та 6,9 кВт відповідно.
Крім того, Держенергонагляд наголосив, що у зв’язку з тим, що зміна технічних
параметрів схеми електропостачання помешкання споживача не проводилась, вимога
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо приведення величини дозволеної до використання
потужності до умов укладеного у 2002 році Договору, яка не відповідає технічним
характеристикам зовнішніх електричних мереж помешкання споживача, визначених
вимогами ПКЕЕН, ПРРЕЕ та КСР є неправомірною та суперечить вимогам нормативних
документів
у
сфері
електропостачання,
а
також
рекомендував
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» привести величину дозволеної до використання
потужності в Договорі у відповідність до технічних характеристик зовнішніх електричних
мереж помешкання споживача.
До Ліцензіата надійшов лист від 07.08.2019 №03/32-7582 від Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, у якому за підсумками розгляду заяви гр.
Пампури С. А. було зазначено підтверджено рекомендації Держенергонагляду, а саме
привести величину дозволеної до використання потужності в Договорі у відповідність до
технічних характеристик зовнішніх електричних мереж помешкання споживача.
НКРЕКП своїм листом від 24.01.2020 №964/17.1.1/9-20 рекомендувало Товариству
внести зміни у договір про надання послуг з розподілу електричної енергії (паспорт точки
розподілу) в частині величини дозволеної до використання потужності, враховуючи технічні
характеристики зовнішніх електричних мереж об’єкту споживача та висновків
Міненерговугілля та Держенергонагляду.
Комісія
з
перевірки
зазначає,
що
зважаючи
на
відсутність
в
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» проектної документації на житловий будинок гр. Пампури С.
А., величина дозволеної та приєднаної потужності житлового будинку має визначатись за
технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж згідно з вимогами пункту
2.4.2 глави 2.4 розділу II ПРРЕЕ.
Ліцензіатом листом від 26.11.2020 №23/5589/01-15 було надано інформацію комісії з
перевірки про те, що на момент проведення перевірки ділянка електромережі, яка йде від
опори до ввідних ізоляторів на будинку споживача, змонтована алюмінієвими проводами
перерізом 6 мм2. Відповідно до пункту 1.3.11 (таблиця 1.3.5) глави 1.3 розділу І Правил
улаштування електроустановок (ПУЕ) допустимий тривалий струм для проводів з
алюмінієвими жилами із гумовою та полівінілхлоридною ізоляцією перерізом 6 мм2
прокладених відкрито становить 39 А, що відповідає величині потужності на рівні 7,7 кВт.
На момент проведення перевірки спірні питання між гр. Пампурою С. А. та
АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо величини дозволеної до використання потужності
житлового будинку не врегульовано.
За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 03.12.2020 № 107.01/5726/01-15, з
01.01.2019 Пампура С. А. приєднався до публічного договору споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії на умовах чинного договору про користування електричною
енергією від 30.11.2002. Відповідно до умов договору дозволена до використання потужність
становить 1,3 кВт. Дана потужність була визначена сторонами у Договорі про користування
електричною енергією від 30.11.2002 який було підписано сторонами без зауважень, виходячи з
потужності наявних у побутового споживача струмоприймачів.
Відповідно до абзацу 2 пункту 4 Правил користування електричною енергією для населення,
затверджених постановою КМУ від 26 липня 1999 р. № 1357, побутовий споживач може внести
пропозиції щодо зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності. У разі відмови
3

енергопостачальник надає побутовому споживачеві обґрунтовану письмову відповідь. Проте змін
до договору про користування електричною енергією від 30.11.2002 не вносились.
У відповідності до пункту 2.4.2 ПРРЕЕ сформовано вимоги, якими необхідно керуватись
під час визначення потужності об’єкта споживача. Для установок, що розташовані за
адресою вул. Феддерса, 21, м. Ніжин, потужність вже була визначена під час укладання
договору про користування від 30.11.2002. В той же час процедура перегляду величини вже
встановленої дозволеної до використання потужності вимогами ПРРЕЕ не передбачена.
Департамент ліцензійного контролю, з урахуванням службової записки Департаменту
із врегулювання відносин у сфері енергетики від 15.12.2020 № 260/17.1.1-20, зазначає що величина
дозволеної до використання потужності, яка зазначена в договорі (паспорті точки розподілу)
має відповідати розрахунковому електричному навантаженню житлового будинку споживача,
яке визначається проектними рішеннями та відповідними положеннями діючих на дату
виготовлення проєкту житлового будинку та/або введення в експлуатацію державних
будівельних норм та нормативних документів у галузі електроенергетики.
Разом з цим, у разі якщо на момент укладання (приєднання до умов) договору споживача
про надання послуг з розподілу електричної енергії у споживача та/або ОСР відсутні документи,
що визначають величину дозволеної до використання потужності на об’єкті (договір про
користування електричною енергією, технічні (проектні) рішення), то величина дозволеної
потужності на цей об’єкт має визначатись виходячи з технічних характеристик зовнішніх
електричних мереж об’єкта споживача та положень діючих на дату введення в експлуатацію
державних будівельних норм та нормативних документів у галузі електроенергетики.
З огляду на зазначене пропонуємо прийняти постанову, якою:
1. Застерегти АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) щодо
недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону
України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання,
зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у строк до 01 лютого
2021 року привести свої дії по відношенню до гр. Пампури С. А. у відповідність до вимог
пункту 2.4.2 глави 2.4 розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом
визначення у паспорті точки розподілу та договорі споживача про надання послуг з
розподілу електричної енергії величини дозволеної до використання потужності з
урахуванням технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж об'єкта
споживача, про що до 15 лютого 2021 року поінформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у
Чернігівській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ
Ч’

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про застереження щодо недопущення
надалі
АТ
ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
недотримання
вимог
нормативноправових
актів,
що
регулюють
функціонування
ринку
електричної
енергії, та здійснення заходів державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 грудня 2020 року на
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акту позапланової
виїзної перевірки від 27 листопада 2020 року № 580, проведеної відповідно до
постанови НКРЕКП від 04 листопада 2020 року № 1997 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на підставі
посвідчення на перевірку від 13 листопада 2020 року № 552, установлено, що
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ
22815333) недотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу
ІІ Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку
електричної енергії), яким встановлено, що у договорі про надання послуг з
розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної
(договірної) та приєднаної потужності, які визначаються виходячи з проектних
рішень та потужності наявних у споживача струмоприймачів. Потужність
об’єкта споживача повинна обмежуватись на рівні потужності, передбаченої
проектом указаного об’єкта споживача та/або технічними характеристиками
зовнішніх електричних мереж указаного об’єкта споживача.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
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комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»
(код ЄДРПОУ 22815333) щодо недопущення надалі недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення
заходів державного регулювання, зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у строк до 01 лютого 2021 року привести свої дії по
відношенню до гр. Пампури С. А. у відповідність до вимог пункту 2.4.2 глави 2.4
розділу II Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом визначення у
паспорті точки розподілу та договорі споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії величини дозволеної до використання потужності з
урахуванням технічними характеристиками зовнішніх електричних мереж
об'єкта споживача, про що до 15 лютого 2021 року поінформувати НКРЕКП та
Сектор НКРЕКП у Чернігівській області з наданням належним чином завірених
копій підтвердних документів.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

