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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«11» жовтня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП 

«Про усунення порушень ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 977 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 01 вересня 2022 року № 295 НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) (далі – ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», 

Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, 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 08 лютого 2022 року по 05 серпня 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 16 вересня 2022 року № 277 (далі – Акт № 277). 
 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом від 23 вересня 2022 року № 7976/16-01-01 

(вх. НКРЕКП від 23 вересня 2022 року № 13729/1-22) надало до НКРЕКП письмові пояснення 

до зазначеного вище Акта позапланової невиїзної перевірки. 
 

Так, Актом № 277 встановлено 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 14.03.2018 № 310 

(далі – Кодекс) 

 

 

 

пункту 3.1.4  

Типового договору про 

стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

розподілу  
(що є додатком 1 до Кодексу) 

 

 

 

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; 

 

відповідно до якого, зокрема, 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; 

 

відповідно до якого оператор системи розподілу 

зобов’язаний забезпечити в установленому порядку 

приєднання (будівництво та введення в 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця 

забезпечення потужності до точки приєднання) 

об'єкта (електроустановок) Замовника до 

електричних мереж системи розподілу у строки, 

встановлені Кодексом; 
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підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 26 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; 

 

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. 
 

08.02.2022 до ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» звернувся гр. Багрій С. В. (далі – 

Замовник) із Заявою про приєднання електроустановки певної потужності, а саме приєднання 

житлового будинку (зміна технічних параметрів). 

Заява Замовника зареєстрована ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 08.02.2022 за вх. № 43. 

У зазначеній заяві на приєднання гр. Багрія С. В. наведено наступну інформацію:  

- об’єкт: житловий будинок; 

- функціональне призначення об’єкта: «споживання»; 

- дозволена потужність відповідно до умов договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії – 3 кВт, ступінь напруги в точці приєднання (існуюча) – 0,23 кВ; 

- величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з 

урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності – 49 кВт; 

- ступінь напруги в точці приєднання – 0,4 кВ; 

- категорія надійності електропостачання – ІІІ; 

- рік введення потужності – 2022. 

Відповідно до положень абзацу другого пункту 4.5.5 Кодексу, Типовий договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу вважається укладеним з 

дати подання замовником належним чином оформленої заяви про приєднання за формою, 

наведеною в додатку 3 до цього Кодексу, та документів, що додаються до неї.  

За результатами розгляду заяви Замовника про приєднання ОСР було підготовлено 

Типовий договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 

08.02.2022 (далі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 10.02.2022 

№ ТУ0024311002221231110000001 (далі – Технічні умови).  

Технічні умови разом з розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж 

та рахунком на оплату плати за приєднання від 09.02.2022 № 153 отримані Замовником 

11.02.2022 особисто, про що свідчить запис у заяві на приєднання: «Відмітка про фактичне 

отримання замовником технічних умов: Дата отримання - 11.02.2022» та підпис  Замовника. 

Технічні умови набирають чинності після оплати замовником вартості послуги з 

приєднання. 

Згідно з пунктами 5 та 6 Технічних умов: 

- точка забезпечення потужності об’єкта Замовника: ПЛ Л опора – власник 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

- точка приєднання: на вихідних клемах ввідного автоматичного вимикача в ввідному 

пристрої на об’єкті Замовника. 

Приєднання електроустановки Замовника потребувало відведення земельних ділянок 

під будівництво об'єктів електроенергетики, оскільки згідно з вимогами розділу ІІ Технічних 

умов Оператору систем розподілу необхідно запроєктувати та побудувати трансформаторну 

підстанцію та встановити додаткову опору з комутаційним апаратом для відгалуження  

від опори ПЛ Л, будівництво ЛЕП відгалуженням від ПЛ Л до ТП, а також будівництво ЛЕП 

від ТП. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n499
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n1902
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n1902
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#n23
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Відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу, 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. 

За домовленістю Сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги з 

приєднання (шляхом укладання додаткової угоди). 

Відповідно до наданого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» рахунку на сплату плати за 

приєднання Замовником 14.02.2022 проведено оплату в розмірі 20 % вартості плати, 

визначеної пунктом 4.1 Договору. 

Згідно з пунктом 3.1.4 Договору, Виконавець послуг зобов`язаний забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних 

мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення 

потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних 

мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом. 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу визначено, 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. 

Тобто, послуга з приєднання електроустановки Замовника до електричних мереж мала 

бути надана до 15.04.2022. 

На запит НКРЕКП від 18.07.2022 № 6526/17.1.3/7-22 Ліцензіат листом від 28.07.2022 

№ 6300/10 не надав інформації щодо етапів розробки вказаного проєкту.  

У той же час, ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» зазначеним листом повідомило, що станом 

на 27.07.2022 проводиться розроблення проєктної документації щодо будівництва ЛЕП, 

встановлення трансформаторної підстанції ТП та будівництво ЛЕП від ТП згідно з 

Технічними умовами. 

Відповідно до абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу 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 землевідведення з наданням копій офіційного листування).  

Таким чином, ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повинно повідомити Замовника про 

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)) до 05.04.2022. 

Разом з тим, лист ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 28.07.2022 № 6300/10 не містить 

інформації щодо надання Замовнику повідомлення про необхідність збільшення строку 

надання послуги зі стандартного приєднання. 
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Слід зазначити, що згідно з пунктом 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) виконавець послуг 

зобов’язаний забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкта Замовника від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) об’єкта (електроустановок) Замовника 

до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом. 

Разом з тим, згідно з вимогами пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352                      

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, 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.  

Також, відповідно до пункту 5.4 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) (у редакції, що діяла на 

момент виникнення договірних відносин між сторонами) 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-

промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання 

зобов’язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин 

непереборної сили. 

Відповідно до листа Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України)  

від 12.05.2022 № 580/05-05 мовою документу: «звернення суб’єктів господарської діяльності 

до Торгово-промислової палати України за отриманням Сертифіката для засвідчення форс-

мажорних обставин є правом, а не обов’язком, але Сертифікат про форс-мажорні 

обставини (обставини непереборної сили) є належним доказом засвідчення форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили) відповідно до законодавства України. 

Однак, важливо розуміти, що 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. 

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.».  
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ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило Замовника про продовження строку 

виконання зобов`язань за Договором на строк дії обставин непереборної сили листом  

від 11.04.2022 № 3248/16-01-01, тобто на 42 календарний день з дня розміщення на сайті 

ТПП України листа від 28.02.2022 № 2024/0.2-7.1 та на 11 робочий день з дня прийняття та 

оприлюднення постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352. 

 

Таким чином, станом на 05.08.2022 (дата закінчення періоду, що перевіряється у даній 

позаплановій невиїзній перевірці) мало місце порушення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

вимог законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

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 14.03.2019 № 310, пункту 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу (що є додатком 1 до Кодексу); 

та підпунктів 13 і 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

Довідково: 

Листом від 01.09.2022 № 7282/16-01-01 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області про те, що 19.08.2022 Товариство листом 

№ 6926/09-01-01 звернулось до Маньківської селищної ради з метою отримання дозволу на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з метою встановлення 

земельного сервітуту для виконання стандартного приєднання до електричних мереж з 

встановленням КТП-10/0,4 кВ за адресою: вул. Яблунева, б/н, смт Маньківка, Черкаська 

область. 

Крім того, листом від 19.08.2022 № 6916/16-01-01 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

повідомило Замовника про збільшення строку проєктування на 30 календарних днів (тобто  

до 18.09.2022) через здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

електроенергетики з наданням копії звернення Товариства від 19.08.2022 № 6926/09-01-01 до 

Маньківської селищної ради. 

Станом на момент проведення даної перевірки послуга зі стандартного приєднання 

Замовнику не надана. 

 

У своїх поясненнях до Акта № 277, наданих листом від 23 вересня 2022 року  

№ 7976/16-01-01, Ліцензіат зазначає, що настання обставин непереборної сили обумовлено 

повномасштабною агресією російської федерації на території України та введенням на 

території України воєнного стану, у зв’язку з чим, працівники  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» в березні 2022 року перебували у вимушеному простої згідно 

з наказом Товариства від 28.02.2022 № 59, що унеможливило повідомлення замовників про 

настання обставин непереборної сили у строки встановлені типовим договором про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (далі – Договір). 

Повідомлення Замовника про настання обставин непереборної сили направлено 

11.04.2022 листом ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» №3248/16-01-01 у відповідності до вимог 

п. 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку тимчасового 

приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану». 

Виходячи зі змісту та умов Договору, повідомлення Замовника про настання обставин 

непереборної сили пізніше ніж це визначено п. 5.4 типового Договору не позбавляє 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» в подальшому посилатись на форс-мажорні обставини, так 

як інше не передбачено Договором та не виключає самого факту наявності форс-мажорних 

обставин зазначених в листі Торгово-промислової палати України від 28.02.2022  

№2024/02.0-7.1. 

Таким чином, у відповідності до п. 5.4 типового Договору, виконання зобов’язань 

Виконавця послуг, зокрема строк надання послуги з приєднання продовжено на строк дії 

обставин непереборної сили.  

Тобто, на дату повідомлення Замовника про необхідність збільшення строку 

проектування не більше ніж на 30 календарних днів через здійснення заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, строк надання 
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послуги з приєднання залишився невизначеним. Відповідно дата не пізніше якої 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повинно було повідомити Замовника про збільшення строку 

проєктування також залишилась невизначеною. 

У зв’язку з цим, на думку ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство не порушувало 

строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника 

другого ступеня потужності, визначений п. 4.2.4 Кодексу та відповідно строк надання 

послуги згідно п. 3.1.4 типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПУБЛІЧНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735)  

за 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 «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, для чого  

через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні  

до 10 числа щомісячно (до надання ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) 

письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги 

зі стандартного приєднання гр. Багрію С. В. згідно з укладеним Договором про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 08 лютого  

2022 року. 

  

 

 

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  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 

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 11 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 16 вересня 2022 року № 277, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 977 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 01 вересня 2022 року № 295, 

установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) 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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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, 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,  

пункту 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних 

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

встановлено, що оператор системи розподілу зобов’язаний забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця 

забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) 

Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені 

Кодексом; 

підпункт 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; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

у частині 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 пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19  

та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та 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 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22800735) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов 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; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#n23
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Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, зокрема, 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,  

пункту 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (що є додатком 1 до Кодексу систем 

розподілу), яким встановлено, що оператор системи розподілу зобов’язаний 

забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта 

Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта 

(електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у 

строки, встановлені Кодексом; 

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; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

у частині 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. 

 

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                                      _______________ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18#n23


ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про усунення порушення  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 

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 у зв’язку з воєнним станом, введеним 

в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, згідно з Актом позапланової 

невиїзної перевірки від 16 вересня 2022 року № 277, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 977 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

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, зокрема, 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,  



2 

 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану 

в Україні до 10 числа щомісячно (до надання ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у 

Черкаській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів щодо стану надання послуги зі стандартного приєднання 

гр. Багрію С. В. згідно з укладеним Договором про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу від 08 лютого 2022 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


