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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«11» жовтня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 976 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення 

перевірки від 15 вересня 2022 року № 308 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку 

дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) 

(далі – АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», 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 11 травня 2021 року по 09 серпня 2022 року, за результатами якої 

складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 21 вересня 2022 року № 278  

(далі – Акт № 278). 
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 278 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Сумській області  

22 вересня 2022 року рекомендованим листом № 4000703751622, який відповідно до 

інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 26 вересня 2022 року 

«Відправлення вручено: за довіреністю». 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 03 жовтня 2022 року) АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 278. 
 

Так, Актом № 278 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 
 

 

 

 

 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

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 послуга з нестандартного 

приєднання надається на підставі договору про 

нестандартне приєднання до електричних мереж 
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затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

 (далі – Кодекс)  

(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

 

 

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV 

Кодексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV 

Кодексу  
(у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла  

до 01 січня 2022 року) 

 

системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням 

лінійної частини приєднання замовником, що 

укладається за типовою формою, наведеною 

в додатку 2 до цього Кодексу; 

 

яким встановлено, зокрема, що строк надання 

послуги з нестандартного приєднання «під ключ», 

становить не більше 120 календарних днів (у тому 

числі 30 днів для проєктування електричних мереж 

лінійної частини приєднання) - для замовників із 

заявленою до приєднання потужністю 

електроустановок до 160 кВт (включно). 

Перебіг строку надання послуги з приєднання 

починається з дня, наступного за днем оплати 

замовником ОСР вартості послуги з приєднання до 

електричних мереж відповідно до умов договору 

про приєднання. 

Послуга з нестандартного приєднання з 

проєктуванням замовником лінійної частини 

приєднання надається ОСР у строки, передбачені 

главою 4.3 цієї глави, без урахування строку на 

проєктування електричних мереж лінійної частини 

приєднання; 

 

яким встановлено, що технічні умови на 

нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з 

проєктом договору про нестандартне приєднання 

надаються замовнику не пізніше 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання; 

 

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. 

13.05.2021 до АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» звернулась гр. Лазаренко К. О. (далі – 

Замовник) із Заявою про приєднання електроустановки певної потужності (далі – Заява),  

а саме, приєднання садового будинку. 

Дану Заяву Ліцензіатом було зареєстровано 13.05.2021 за вх. № 5656. 

У зазначеній Заяві Замовником наведено наступну інформацію:  

- мета приєднання: нове приєднання; 

- об’єкт: садовий будинок; 

- величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з 

урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності – 10 кВт; 

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

- категорія надійності електропостачання – ІІІ; 

- рік введення потужності – 2021. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18/ed20210101#n1557
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
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У Заяві замовник зазначив про бажання самостійно здійснювати проєктування лінійної 

частини приєднання. 
 

Пунктом 4.5.6 Кодексу визначено, що технічні умови на нестандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються 

замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання, та 20 робочих днів у разі необхідності погодження 

технічних умов з ОСП. 
 

Таким чином, першим робочим днем з дати реєстрації Заяви було 14.05.2021. 

Ліцензіат не звертався до ОСП за погодженням технічних умов. 
 

З урахуванням зазначеного вище, кінцева дата надання замовнику технічних умов на 

нестандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне 

приєднання становить 27.05.2021. 
 

На копіях Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» з проєктуванням лінійної частини приєднання 

замовником від 21.05.2021 № 47/112 (далі – Договір) та на Технічних умовах нестандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 21.05.2021 № 47/8475 (далі – 

Технічні умови), що є додатком 1 до Договору, Замовником вказана дата їх підписання – 

24.06.2021. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що у своїй відповіді від 03.08.2022 № 47/6522 на запит 

НКРЕКП від 20.07.2022 № 6743/17.1.4/7-22 Ліцензіат не надав документів, які підтверджують 

надання замовнику технічних умов на нестандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з 

проєктом договору про нестандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання. 

Таким чином, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» перевищило кінцевий термін надання 

замовнику Технічних умов на нестандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з 

проєктом договору про стандартне приєднання на 19 робочих днів, що свідчить про 

порушення пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії, підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року). 
 

Відповідно до пункту 4.5.1 Кодексу технічні умови на приєднання та розрахунок 

вартості плати за приєднання до електричних мереж є невід’ємними додатками до договору 

про приєднання. 
 

Типовою формою договору про нестандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що 

є додатком 2 до Кодексу (далі – Типовий договір), яка була чинною на час виникнення 

договірних відносин між гр. Лазаренко К. О. та Ліцензіатом передбачено наступне: 

«4.3. Виконавець послуг зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за 

приєднання не пізніше 3 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку». 

З урахуванням того, що дата підписання Замовником Договору 24.06.2021, кінцева 

дата надання замовнику рахунку на сплату плати за приєднання – 30.06.2021. 
 

Пунктом 4.1 розділу 4 Договору встановлено, що на дату укладення цього Договору 

плата за приєднання передбачає: 

складову плати за приєднання потужності, що становить 11 568,00 грн (з ПДВ), у тому 

числі ПДВ 20% - 1 928,00 грн; 

складову плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання, що буде 

визначена відповідно до розробленої Замовником та погодженої Виконавцем проєктної 

документації щодо будівництва електричних мереж лінійної частини приєднання (від точки 

забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок Замовника). 
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Вартість послуги з приєднання визначається додатковою угодою до цього Договору та 

буде визначена відповідно до проєктної документації щодо будівництва електричних мереж 

лінійної частини приєднання з урахуванням складової плати за приєднання потужності.  
 

Пунктом 4.2 розділу 4 Договору передбачено, що замовник сплачує попередню оплату 

за приєднання на поточний рахунок Виконавця в такому порядку: 

оплата в розмірі 50 відсотків від визначеної пунктом 4.1 цього Договору складової 

плати за приєднання потужності упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого 

дня від дати підписання цього Договору Сторонами; 

оплата в розмірі 40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та оплата 

90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання упродовж 5 робочих днів 

починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими 

сторонами розробленої Виконавцем послуг проєктної документації; 

остаточний розрахунок плати, визначеної пунктом 4.1 цього Договору, упродовж  

5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня після надання послуги з приєднання, 

що підтверджується підписанням Сторонами двох примірників Акта про надання послуги з 

приєднання до електричних мереж системи розподілу. 

За домовленістю сторін може бути визначено інший порядок оплати вартості послуги 

з приєднання. 
 

Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 15.11.2021 до Договору (далі – Додаткова 

угода), Виконавець та Замовник визначили вартість послуги з приєднання по Договору в 

розмірі 33 425,53 грн (з ПДВ), у тому числі: 

складова плати за приєднання потужності 11 568,00 грн (з ПДВ); 

складова плати за створення електричних мереж лінійної частини приєднання 21 857,53 грн 

(з ПДВ). 
 

На копії Додаткової угоди Замовником не вказана дата її підписання. 
 

Рахунок на сплату плати за приєднання від 24.06.2021 № 1246/SM14 на суму 5 784,00 грн 

(з ПДВ), що становить 50% від визначеної пунктом 4.1 Договору складової плати за 

приєднання потужності, був отриманий Замовником 24.06.2021, про що свідчить копія 

документального підтвердження отримання рахунка. 

Відповідно до виписки АТ «Ощадбанк» від 12.11.2021, сума у розмірі 5 784,00 грн була 

сплачена Замовником 12.11.2021. 
 

Відповідно до розрахунку вартості плати за нестандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» з проєктуванням лінійної частини 

приєднання замовником, що надавався разом з рахунком від 15.11.2021 № 3395/SM14 на суму 

24 298,98 грн (з ПДВ) (40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та  

90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання), повна вартість послуги за 

Договором становить 33 425,53 грн (з ПДВ). 
 

Відповідно до положень пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу визначено, зокрема: 

строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше 

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж лінійної 

частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю 

електроустановок до 160 кВт (включно); 

перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем 

оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до 

умов договору про приєднання; 

послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини 

приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 цієї глави, без урахування строку 

на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання. 
 

З урахуванням того, що у своїй відповіді від 03.08.2022 № 47/6522 на запит НКРЕКП 

від 20.07.2022 № 6743/17.1.4/7-22 Ліцензіат не надав документів, які підтверджують надання 

замовнику Додаткової угоди від 15.11.2021, кінцева дата надання замовнику рахунку на 

сплату плати за приєднання (40 відсотків від складової плати за приєднання потужності та  

90 відсотків від визначеної вартості лінійної частини приєднання) становить 18.11.2021. 
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Разом з тим, рахунок на сплату плати за приєднання від 15.11.2021 № 3395/SM14 на 

суму 24 298,98 грн (з ПДВ), що становить 40% від складової плати за приєднання потужності 

та 90% від визначеної вартості лінійної частини приєднання, був отриманий Замовником 

30.11.2021, про що свідчить копія документального підтвердження отримання рахунка. 
 

З огляду на вищезазначене, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» було недотримано вимоги  

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 

4.3 Типової форми договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що є 

додатком 2 до Кодексу, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії, підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року). 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що пунктом 4.3 Типової форми договору 

про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під ключ»/з 

проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що є додатком 2 до Кодексу, 

визначено лише вимогу до Виконавця послуг надати Замовнику рахунок на сплату плати за 

приєднання не пізніше 3 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

укладення цього Договору у встановленому законодавством порядку. Вимоги щодо строків 

надання рахунку на сплату складової плати за створення електричних мереж лінійної 

частини приєднання пунктом 4.3 Типової форми договору про нестандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини 

приєднання замовником не визначено.  

Оскільки нормами законодавства взагалі не передбачено надання Замовнику рахунку на 

сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати укладення додаткової угоди до Договору, Департамент ліцензійного конролю  

не вбачає в діях АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» порушення вимог пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 4.3 Типової форми 

договору про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу «під 

ключ»/з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником, що є додатком 2 до 

Кодексу, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, підпункту 

26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла  

до 01 січня 2022 року).  
  

Відповідно до пункту 4.3 Типового договору встановлено, що виконавець послуг 

зобов'язаний надати Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих 

днів, починаючи з наступного робочого дня від дати укладення цього Договору у 

встановленому законодавством порядку. 

Разом з тим, пунктом 4.3 Договору встановлено, що Виконавець зобов'язаний надати 

Замовнику рахунок на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати укладення додаткової угоди до цього Договору у 

встановленому законодавством порядку. 

З огляду на вищезазначене, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» було недотримано вимоги 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії, підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року). 
 

Відповідно до виписки АТ «Ощадбанк» від 01.12.2021, сума у розмірі 24 298,98 грн, 

була сплачена Замовником 01.12.2021, що з урахуванням оплати, здійсненої Замовником 

12.11.2021 у розмірі 5 784,00 грн, становить 30 082,98 грн. 
 

Таким чином, послуга з нестандартного приєднання з урахуванням дати оплати мала 

бути надана до 01.03.2022 (90 календарних днів від дати оплати). 
 

Разом з тим, станом на 09.08.2022 (дата закінчення періоду, що підлягав перевірці) 

послуга з нестандартного приєднання Замовнику надана не була.  

Отже перевищення терміну надання послуги з нестандартного приєднання об’єкта 

гр. Лазаренко К. О. на 09.08.2022 становить 161 календарний день. 
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З огляду на вищезазначене, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» було недотримано 

встановлені Кодексом терміни надання послуги з нестандартного приєднання, що 

свідчить про порушення Ліцензіатом пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України 

«Про ринок електричної енергії», пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу, підпункту 13 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії , підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що діяла до 01 січня  

2022 року). 
 

Довідково. 

 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» листом від 08.09.2022 № 47/7600 повідомило НКРЕКП про 

надання послуги з приєднання за Договором та надало копію акту № 47/112 від 05.09.2022 

надання послуги з приєднання за договором про нестандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» з проєктуванням лінійної частини 

приєднання замовником № 47/112 від 21.05.2021, який підписаний Замовником без зазначення 

дати підписання. 
 

Таким чином, перевищення терміну надання послуги з нестандартного приєднання 

об’єкта Замовника становить 186 календарних днів. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23293513) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 
 
 

 

 

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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

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 11 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 21 вересня 2022 року № 278, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 976 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 15 вересня 2022 року № 308, 

установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 23293513) 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; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

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

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року), яким встановлено, що послуга з нестандартного приєднання 

надається на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних 
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мереж системи розподілу «під ключ»/з проєктуванням лінійної частини 

приєднання замовником, що укладається за типовою формою, наведеною 

в додатку 2 до цього Кодексу, 

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що строк 

надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше 

120 календарних днів (у тому числі 30 днів для проєктування електричних мереж 

лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання 

потужністю електроустановок до 160 кВт (включно). 

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, 

наступного за днем оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до 

електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання. 

Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником 

лінійної частини приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 

цієї глави, без урахування строку на проєктування електричних мереж лінійної 

частини приєднання, 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року), яким встановлено, що технічні умови на нестандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про нестандартне приєднання надаються 

замовнику не пізніше 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати реєстрації заяви про приєднання;  

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 редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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. 

 

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 «СУМИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 23293513) 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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18/ed20210101#n1557

