Департамент
ліцензійного контролю
«___» __________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
НКРЕКП від 28 січня 2020 року № 243» («Про накладення штрафу на
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та
здійснення заходів державного регулювання»)
Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській області (далі – Управління) на підставі
постанови НКРЕКП від 24 грудня 2019 року № 3161 «Про проведення позапланової виїзної
перевірки дотримання АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» було проведено позапланову виїзну перевірку
виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (далі –
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», Товариство) (код ЄДРПОУ 40075815) підпунктів 2, 3, 4 та 5 пункту 2
постановляючої частини Постанови НКРЕКП від 01 лютого 2019 року № 128 «Про накладення
штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії, Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та здійснення заходів державного
регулювання» за результатами якої складено Акт від 16 січня 2020 року № 11 та прийнято
постанову НКРЕКП від 28 січня 2020 року № 243 «Про накладення штрафу на
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова).
Відповідно до підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» було зобов’язано у термін до 01 вересня 2020 року:
виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1
розділу IV Кодексу систем розподілу,
затвердженого
постановою
НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 310, у частині
оприлюднення
на
офіційному
вебсайті
інформації про лінії електропередавання та
трансформаторні підстанції напругою 150(110)35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації
про завантаження підстанцій та резерву
потужності) з прив’язкою до географічних
даних у геодезичній інформаційно-технічній
системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10
цього розділу.
(відповідно до підпункту 2 пункту 2
постановляючої
частини
Постанови
Ліцензіат зобов’язаний у строк до 15 вересня
2020 року повідомити НКРЕКП та
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області про стан виконання вимог
підпункту 1 цього пункту з наданням
належним
чином
завірених
копій
підтвердних документів)

Постанови

АТ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
листами
від 13.04.2020 № Ц-2/7-80/853-20 (вх. НКРЕКП
від 15.04.2020 № 8484/1-20), від 02.07.2020
№ ЦЕ-7/1721 (вх. НКРЕКП від 03.07.2020
№ 14513/1-20), від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458
(вх. НКРЕКП від 18.09.2020 № 20656/1-20)
та від 16.04.2020 № Ц-2/7-80/907-20 (вх.
Управління від 27.04.2020 № 5707),
від 07.05.2020 року № ЦЕ 7/1117
(вх. Управління від 20.05.2020 № 7720) та
від 02.07.2020 № ЦЕ 7/1721 (вх. Управління
від 10.07.2020 № 9373) повідомило НКРЕКП
та Управління про стан створення та
забезпечення функціонування ГІС, а також
звернулось із проханням про продовження
терміну
виконання
та
забезпечення
функціонування ГІС.

На виконання зазначеного зобов’язання Товариство повідомило, що 13.11.2019
з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» було
оголошено тендерну процедуру на закупівлю програмної платформи ГІС (оголошення
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№ UA-2019-11-13-002021-a).
За результатами проведених тендерних процедур між АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та
переможцем ТОВ «ЄВРОТЕЛЕКОМ» укладено договір про надання послуг від 28.02.2020
№ 06/0220/Т.
Разом з тим, на виконання вимог статті 29 Закону України «Про захист населення
від інфекційних хвороб» та постанов Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211,
від 20.05.2020 № 392, від 22.07.2020 № 641 та від 26.08.2020 № 760 у період
з 12.03.2020 до 31.10.2020 оголошено введення на всій території України карантину.
Згідно з вимогами зазначених постанов Кабінету Міністрів України обмежено
переміщення осіб, перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському,
приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема
пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі,
перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення
(приміському, міському, регіональному та дальньому), окрім пасажирських рейсів у
внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному
окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, встановлено особливий
режим на в’їздах і виїздах на/з території областей громадян і транспортних засобів та створено
на в’їздах і виїздах на/з території областей контрольно-пропускні пункти. Також забезпечено
організацію робочого процесу з максимально віддаленим доступом, окрім об’єктів критичної
інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.
Введені обмеження ускладнюють виконання робіт з наповнення бази геоданих
інформацією про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою 150(110)35(20)-10(6)/0,4 кВ з відображенням інформації про розташування об’єктів (опор)
з прив’язкою до системи географічних координат, що розташовані як у містах обласного
значення (населених пунктах), так і на польовій території з розгалуженням по всій території
України.
Разом з тим, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» самостійно виконуються роботи щодо наповнення
бази геоданих необхідною інформацією з відображенням інформації про розташування
об’єктів електроенергетики (лінії електропередавання та трансформаторні підстанції)
з прив’язкою до системи географічних координат, що розташовані як у містах обласного
значення (населених пунктах), так і на польовій території з розгалуженням по всій території
України.
Листом АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 23.09.2020 № ЦЕ-7/2596 в доповнення до листів
від 13.04.2020 № Ц-2/7-80/907-20, від 16.04.2020 № Ц-2/7-80/853-20, від 07.05.2020 № ЦЕ-7/1117,
від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458 повідомила НКРЕКП та Управління, що станом на 15.09.2020
інформацію про лінії електропередавання по напругам 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ
та 0,23 кВ та трансформаторні підстанції 150-110-35-10-6 кВ, яка відображена на офіційному
веб-сайті АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» (www.uz.gov.ua) в розділі «Розподіл електричної енергії»
підрозділ «Приєднання до електричних мереж» за посиланням на Геодезичну
інформаційно-технічна систему об’єктів електроенергетики Товариства (https://esriukraine.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=c1b3c7a62e924d24ae40699697539f3a)
наповнено, а саме:
по трансформаторним підстанціям з первинним рівнем напруги 150-110-35-10-6 кВ
відображено 69% від загальної кількості;
по лініям електропередавання по напругам 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, які розташовані
вздовж залізничних колій, відображено 10% від загальної кількості.
З урахуванням зазначеного, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», зокрема, листами від 13.04.2020
№ Ц-2/7-80/853-20, від 02.07.2020 № ЦЕ-7/1721 та від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458 звернулось до
НКРЕКП із проханням про продовження терміну наповнення та забезпечення
функціонування ГІС АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» до 31.12.2021.
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забезпечити замовникам послуги з
приєднання доступ до особистого кабінету на
офіційному веб-сайті АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в
мережі Інтернет відповідно до вимог глави 4.9
розділу IV Кодексу систем розподілу
(відповідно до підпункту 2 пункту 2
постановляючої
частини
Постанови
Ліцензіат зобов’язаний у строк до 15 вересня
2020 року повідомити НКРЕКП та
Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області про стан виконання вимог підпункту
1 цього пункту з наданням належним чином
завірених копій підтвердних документів)

АТ
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
листами
від 13.04.2020 № Ц-2/7-80/853-20 (вх. НКРЕКП
від 15.04.2020 № 8484/1-20), від 02.07.2020
№ ЦЕ-7/1721 (вх. НКРЕКП від 03.07.2020
№ 14513/1-20) та від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458
(вх. НКРЕКП від 18.09.2020 № 20656/1-20)
та листами від 16.04.2020 № Ц-2/7-80/907-20
(вх. Управління від 27.04.2020 № 5707),
від 07.05.2020 року № ЦЕ 7/1117 (вх. Управління
від 20.05.2020 № 7720) та від 02.07.2020
№ ЦЕ 7/1721 (вх. Управління від 10.07.2020
№ 9373) повідомило НКРЕКП та Управління
про стан забезпечення замовникам послуг з
приєднання доступу до особистого кабінету на
офіційному веб-сайті АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»
в мережі Інтернет.
На виконання абзацу третього підпункту 1 пункту 2 постановляючої частини Постанови
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», зокрема, листом від 13.04.2020 № Ц-2/7-80/853-20 повідомило, що
з метою запобігання поширенню коронавірусної інфекції серед працівників Товариства, які
задіяні у розробці особистого кабінету замовника послуги з приєднання до системи розподілу
АТ «Укрзалізниця», на період дії карантину призупинені роботи, що проводяться в місцях
скупчення людей.
З урахуванням зазначеного, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», зокрема, листом від 02.07.2020
№ ЦЕ-7/1721 звернулось до НКРЕКП із проханням про продовження терміну створення
та забезпечення функціонування особистого кабінету замовника послуги з приєднання
до системи розподілу АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на офіційному веб-сайті Товариства в мережі
Інтернет до 01.01.2020.
Разом з тим, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» листом від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458 повідомило
НКРЕКП, що станом на 11.09.2020 на офіційному сайті Товариства (www.uz.gov.ua)
за посиланням: https://www.uz.gov.ua/about/activity/electropostachannia/electro_consumers/connection/
energy_cabinet/ проводиться тестування особистого кабінету замовника послуги
з приєднання до системи розподілу АТ «Укрзалізниця».
Відповідно до листа АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458 ведення
в експлуатацію особистого кабінету замовника послуги з приєднання до системи розподілу
Товариства заплановано до 01.12.2020.

Ураховуючи вищезазначене, службову записку Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області від 20.07.2020 № 42/428-20 та відповідно до пункту 10.9 глави 10
Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сфері
енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних
умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, Департамент
ліцензійного контролю пропонує:
Пункт 2 постановляючої частини постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 січня 2020 року № 243 «Про
накладення штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» викласти в такій
редакції:
«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
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та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
1) у строк до 01 грудня 2020 року:
забезпечити замовникам послуги з приєднання доступ до особистого кабінету на
офіційному веб-сайті АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в мережі Інтернет відповідно до вимог глави 4.9
розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 310 (далі – Кодекс);
2) у строк до 31 грудня 2021 року:
виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу у частині оприлюднення на
офіційному веб-сайті інформації про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції
напругою 150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження
підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у геодезичній
інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави 4.10 цього розділу;
3) повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області про стан
виконання вимог підпункту 1 та 2 цього пункту протягом 15 робочих днів з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів.».

Директор
Департаменту ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
від 28 січня 2020 року № 243
Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та враховуючи листи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» від 13.04.2020 № Ц-2/7-80/853-20,
від 02.07.2020 № ЦЕ-7/1721 та від 11.09.2020 № ЦЕ-7/2458, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Пункт 2 постановляючої частини постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 28 січня 2020 року № 243 «Про накладення штрафу на
АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» викласти
в такій редакції:
«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 «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»:
1) у строк до 01 грудня 2020 року:
забезпечити замовникам послуги з приєднання доступ до особистого
кабінету на офіційному вебсайті АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» в мережі Інтернет
відповідно до вимог глави 4.9 розділу IV Кодексу систем розподілу;
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2) у строк до 31 грудня 2021 року:
виконати вимоги пункту 4.1.38 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем
розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року
№ 310, у частині оприлюднення на офіційному вебсайті інформації
про лінії електропередавання та трансформаторні підстанції напругою
150(110)-35(20)-10(6)/0,4 кВ (із зазначенням інформації про завантаження
підстанцій та резерву потужності) з прив’язкою до географічних даних у
геодезичній інформаційно-технічній системі (ГІС) відповідно до вимог глави
4.10 цього розділу;
3) повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області про стан виконання вимог підпункту 1 та 2 цього пункту
у протягом 15 робочих днів з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів.».
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

