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ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«__» березня 2023 року       Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 
   

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 11.02.2022 № 240 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку від 18.01.2023 № 61, 

НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) (далі – АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», 

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), 12 травня 2021 року по 24 січня 2023 року, за результатами якої 

складено Акт позапланової виїзної перевірки від 07  лютого 2023 року № 85 (далі – Акт № 85). 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14 надало до Сектору 

НКРЕКП у Чернігівській області письмові  заперечення до Акта № 85. 

Так, зазначеним вище Актом № 85 перевірки встановлено наступне: 

№ 

з/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01.01.2022) 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу ІV 

Кодексу систем розподілу (у 

редакції, що діяла до 01.06.2021) 

(далі – Кодекс) 

 

 

 

 

підпункту 23 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що технічні умови на 

стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з 

проєктом договору про стандартне приєднання 

надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві 

про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись 

показників якості послуг з розподілу електричної 

енергії, які характеризують рівень надійності 

(безперервності) електропостачання, комерційної 

якості надання послуг з розподілу електричної 

енергії, а також якість електричної енергії, перелік та 
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пункту 2.4 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 

червня 2018 року № 375 (далі – 

Порядку забезпечення 

стандартів якості 

електропостачання) 

 

 

підпункту 1 пункту 6.1 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання 

величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі 

загальних стандартів якості електропостачання; 

 

яким встановлено, що у разі недотримання 

гарантованих стандартів якості надання послуг, 

зазначених у цій главі, ОСР надає споживачу 

(замовнику - у разі недотримання гарантованих 

стандартів якості при наданні послуги з приєднання 

до електричних мереж електроустановок, 

призначених для споживання) компенсацію в 

розмірах, наведених у додатку 1 до цього Порядку (за 

вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі 

застосовуються), та відповідно до процедур, 

визначених у главі 6 цього Порядку; 

 

яким, зокрема, встановлено, що ОСР надає 

споживачу компенсацію за недотримання 

гарантованих стандартів якості надання послуг 

шляхом урахування суми відповідної компенсації в 

рахунку за надані послуги з розподілу електричної 

енергії, якщо за умовами договору про надання 

послуг з розподілу зі споживачем оплату таких 

послуг здійснює споживач, - у строк не більше 45 

днів з дня недотримання гарантованого стандарту 

якості надання послуг (у разі недотримання 

гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, 

визначених підпунктами 6 та 7 пункту 2.3 глави 2 

цього Порядку, у випадку нових приєднань - з дня 

укладення договору споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії. 

Комісією з перевірки розглянуті заяви гр. С. Тонконог в інтересах гр. Сеник М. В., 

гр. Дан Д. В., гр. Паливода О. В. та гр. Шебітченко Я. Г. щодо несвоєчасного надання послуги із 

розподілу електричної енергії. 

Щодо звернення гр. С. Тонконог в інтересах гр. Сеник М. В. 

Перевіркою встановлено, що гр. Сеник М. В. звернувся до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

заявою від 12.05.2021 (вх. № ТУ13-02-120521 від 12.05.2021) про приєднання житлового 

будинку. 

З урахуванням вимог пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу ІV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс), кінцева дата надання 

замовнику технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання становить 26.05.2021. 

У підпункті Заяви «3. Про результати розгляду цієї заяви прошу поінформувати мене» 

зазначено «за телефоном» - вказано номер мобільного телефону.  

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повинно було надати 

замовнику технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору 

про стандартне приєднання у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією, 

тобто повідомити про готовність документів за телефоном, зазначеним у Заяві. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підготувало проєкт 

Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 18.05.2021 

№ 020-018/2021, невід’ємним додатком до якого є технічні умови стандартного приєднання 

від  18.05.2021 № 020-018/2021. 

На запити комісії з проведення перевірки від 25.01.2023 № 53/187-23 щодо надання по 

замовникам з приєднання до електричних мереж, які у своїх Заявах на приєднання у підпункті 

Заяви «Про результати розгляду цієї заяви прошу поінформувати мене» зазначали «за телефоном» 
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та вказували відповідний номер телефону, підтвердження щодо відповідного повідомлення 

замовнику про необхідність отримання ним проєкту договору про приєднання, ТУ, розрахунку 

плати за приєднання, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» у відповіді від 26.01.2023 № 26/812/01-14 

поінформувало про наступне: 

«Замовники … інформувались про готовність договору на приєднання та додатків до нього 

засобами телефонного зв’язку. Документальне підтвердження (виписки, реєстри з інформації 

операторів зв’язку, тощо) відсутнє та не передбачено Кодексом систем розподілу. 

Інформування всіх Замовників про готовність ТУ здійснюється засобами телефонного 

зв’язку у день їх реєстрації, так як саме такий спосіб було зазначено всіма Замовниками у 

відповідних графах заяв на приєднання». 

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не надано документального підтвердження 

надання повідомлення замовнику про готовність технічних умов на стандартне приєднання 

у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

Ліцензіатом листом від 26.01.2023 № 26/812/01-14 було надано комісії з проведення 

перевірки копію листа без дати та без номера, яким АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» направило  

гр. Сеник М. В. проєкт договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками. 

На екземплярі даного листа, який залишився у Ліцензіата, є запис, написаний від руки, 

щодо його отримання із зазначенням (мовою документа) «отримано 18.05.2021» без підпису 

замовника.  

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» надало лист 

гр.  Сеник М. В. від 02.06.2021 до ОСР, в якому замовником зазначено: «Претензій до 

АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» стосовно строків повідомлення та надання договору про 

приєднання й технічних умов не маю, на компенсацію не претендую». 

Аналогічні порушення зафіксовано по відношенню до споживачів: 

гр. Дан Д. В.  

Перевіркою встановлено, що гр. Дан Д. В. звернувся до АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

заявою від 14.06.2021 (вх. № ТУ13-03-140621 від 14.06.2021) про приєднання житлового будинку 

у якій зазначено спосіб  повідомлення про її розгляд  за номером мобільного телефону. Комісія з 

перевірки зазначає, що кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання становить 30.06.2021.  

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не надано документального підтвердження 

надання повідомлення замовнику про готовність технічних умов на стандартне приєднання у 

зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не було надано 

замовнику компенсацію за не видачу технічних умов на приєднання разом починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про 

приєднання спосіб обміну інформацією) у строк 10 робочих днів для стандартного приєднання. 

Ліцензіат, листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14 надав до НКРЕКП копію заяви 

гр. Дана Д. В. від 21.02.2022 (вх Товариства від 21.02.2022 №54/126/01-12), у якій замовник 

повідомив про відсутність претензій до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

гр. Паливода О. В.  

Перевіркою встановлено, що гр. Паливода О. В. звернулась до 

АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 06.07.2021 (вх. № 000034 від 06.07.2021) про 

приєднання житлового будинку у якій зазначено спосіб  повідомлення про її розгляд  за номером 

мобільного телефону. Комісія з перевірки зазначає, що кінцева дата надання замовнику 

технічних умов на стандартне приєднання становить 20.07.2021. 

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не надано документального підтвердження 

надання повідомлення замовнику про готовність технічних умов на стандартне приєднання у 

зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

Перевіркою встановлено, що гр. Паливода О. В. отримала лист Товариства від 19.07.2021 

№ 000034 з додатками до нього (технічні умови від 19.07.2021 № ТУ 000034-190721-1-25-23-1-
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000000-1, розрахунок плати за приєднання, рахунок на оплату послуги з приєднання) особисто, 

про що свідчить відмітка щодо отримання із зазначенням дати 03.08.74 в екземплярі листа, який 

залишився у Ліцензіата.  Ліцензіат надав комісії з перевірки пояснення, відповідно до яких дата 

отримання замовником технічних умов, розрахунок плати за приєднання та рахунок на оплату 

послуги з приєднання є 03.08.2021. Таким чином, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» було 

перевищено кінцевий термін надання замовнику технічних умов на стандартне приєднання на 

11 робочих днів. 

гр. Шебітченко Я. Г.  

Перевіркою встановлено, що гр. Шебітченко Я. Г. звернулась до 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 24.05.2021 (вх. № 22-01-240521 від 24.05.2021) про 

приєднання житлового будинку у якій зазначено спосіб  повідомлення про її розгляд  за номером 

мобільного телефону. Комісія з перевірки зазначає, що кінцева дата надання замовнику технічних 

умов на стандартне приєднання становить 07.06.2021. 

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не надано документального підтвердження 

надання повідомлення замовнику про готовність технічних умов на стандартне приєднання у 

зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

Ліцензіатом надано комісії з проведення перевірки копію листа без номеру та без дати, 

яким АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомило гр. Шебітченко Я. Г. про виготовлення проєкту 

договору про приєднання до електричних мереж разом із додатками до нього. Даний лист разом 

з відповідними додатками був отриманий замовником особисто 11.06.2021, про що свідчить 

його підпис з відміткою про отримання, що зазначена на примірнику листа, який  залишився у 

Ліцензіата. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» надало лист 

гр. Шебітченко Я. Г. від 11.06.2021 до ОСР, в якому замовником зазначено: «Претензій до 

Чернігівського РЕМ стосовно строків повідомлення та надання договору про приєднання й 

технічних умов не маю». 

За поясненнями ліцензіата, наданими листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14 чинними 

нормативними документами не передбачений необхідний та достатній перелік документів (а 

також їх зміст), які можуть слугувати підтвердженням належного інформування замовника 

про результати розгляду його заяви. АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕННЕРГО» не може вплинути на термін 

звернення замовника за отриманням підготовлених відповідно до його заяви документів. 

2 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01.01.2022) 

 

 

пункт 4.2 Типової форми 

договору про стандартне 

приєднання до електричних 

мереж системи розподілу, що є 

додатком 1 до Кодексу систем 

розподілу (у редакції, що діяла 

до 01.06.2021) 

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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що Виконавець послуг 

зобов’язаний надати Замовнику рахунок на сплату 

плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від 

дати укладення цього Договору у встановленому 

законодавством порядку. 

 

Пунктом 4.2 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 
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розподілу (типова форма), що є Додатком 1 до Кодексу систем розподілу (у редакції, що діяла до 

01.06.2021) встановлено, що Виконавець послуг зобов’язаний надати Замовнику рахунок на 

сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення цього Договору у 

встановленому законодавством порядку. 

Комісія з перевірки зазначає, що зважаючи на дату укладання Договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу № 020-018/2021 між 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та гр. Сеник М. В., а саме 18.05.2021, кінцева дата надання 

замовнику рахунку на сплату плати за приєднання - 20.05.2021. 

Перевіркою встановлено, що рахунок на оплату за надання послуги зі стандартного 

приєднання електроустановки № 020-018/2021 у розмірі 100% від загальної вартості послуги з 

приєднання, виписаний Ліцензіатом 02.06.2021, що перевищує термін визначений Пунктом 4.2 

Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу (типова форма) 

на 9 робочих днів. 

За поясненнями  ліцензіата, наданими листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14, оскільки 

Товариство отримало відповідь від Сеника М.В. про прийняття пропозиції укладення договору 

про стандартне приєднання 02.06.2021, даний договір вважається укладеним саме з цієї дати, 

відповідно рахунок на сплату плати за приєднання замовнику було надано того ж дня, що і 

укладання  договору із замовником. 

3 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01.01.2022) 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу (у 

редакції, що була чинною до 

01.06.2021) 

 

 

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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Щодо надання послуги зі стандартного приєднання гр. Сеник М. В. 

Комісія з перевірки зазначає, що між Ліцензіатом та гр. Сеник М. В. укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 18.05.2021 № 020-018/2021 

та додаткову угоду № 18 від 18.05.2021 до вищезазначеного договору, згідно якої встановлено, 

що термін надання послуги з приєднання становить 75 робочих днів з дати оплати замовником 

вартості плати з приєднання, визначеної розрахунком. 

Зважаючи на факт оплати 02.06.2021 гр. Сеник М. В., відповідно до платіжного доручення 

№ 187365593SB_6021P/686, 100% від загальної вартості послуги з приєднання, послуга зі 

стандартного приєднання об’єкта замовника (перший ступінь потужності) з урахуванням дати 

оплати мала бути надана до 17.09.2021. 

Ліцензіатом була надана комісії з проведення перевірки довідка про виконання технічних 

умов у частині зовнішнього електрозабезпечення від 17.01.2022 № 020-018/2021 без відмітки 

про її отримання замовником. 

Відповідно до пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (в редакції, що діяла до 01.06.2021), 

фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта замовника (будівництва електричних 
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мереж зовнішнього електропостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності в 

точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання. 

 Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з 

приєднання. 

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої 

напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього 

електрозабезпечення замовника. 

Комісії з проведення перевірки Ліцензіатом було надано копію акту № 4018-21 надання 

послуги з приєднання до електричних мереж систем розподілу від 10.02.2022, який 

підписаний гр. Сеник М. В. із зазначення дати підписання 10.02.2022, що свідчить про  

перевищення терміну надання послуги зі стандартного приєднання об’єкта гр. Сеник М. В. на 

147 календарних днів. 

Аналогічне порушення зафіксовано по відношенню до споживача гр. Дан Д. В. 
Комісія з перевірки зазначає, що з урахуванням сплати споживачем повної вартості послуги зі 

стандартного приєднання відповідно до платіжного доручення від 04.10.2021 

№  2382771858_А4070/462 (перший ступінь потужності) послуга зі стандартного приєднання з 

урахуванням дати оплати замовником мала бути надана до 18.11.2021. Ліцензіатом було надано 

комісії з проведення перевірки повідомлення від 21.01.2022 № 006-016/2021-210122 про надання 

послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення, яка отримана споживачем 

21.01.2022, що свідчить про перевищення терміну надання послуги зі стандартного приєднання 

на  65 календарних днів. 

За поясненнями  ліцензіата, наданими листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14, 

перевищення строків надання послуги з приєднання електроустановок замовників сталося в 

зв'язку з розповсюдженням коронавірусу СОVІD-19, який почав набирати оберти наприкінці 

2019 року. АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» мало тримати баланс пов'язаний із достатньою 

кількістю працездатного персоналу для виконання стратегічних функцій ОСР з однієї сторони 

та забезпечення дотримання термінів приєднань з іншої. 

Товариство надало копії заяв гр. Сеник М. В. від 10.02.2022 та гр. Дана Д. В. від 21.02.2022 

про відсутність претензій до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в частині надання послуги із 

приєднання. 

4 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01.01.2022) 

 

 

 

пункту 5.2.8.  глави 5.2 розділу 5 

Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 

2018 року (далі – Кодексу 

комерційного обліку) 

 

 

 

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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що у технічних рекомендаціях 

та технічних умовах забороняється вказувати 

конкретні типи ЗКО, що можуть бути встановлені в 

ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО 

завищені вимоги, що на дату видачі технічних 

рекомендацій/технічних умов не передбачені 

нормативно-правовими актами та нормативними 

документами щодо комерційного обліку електричної 

енергії; 
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пункту 4.1 типової форми 

Договору про стандартне 

приєднання до електричних 

мереж системи розподілу, що є 

додатком 1 до Кодексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу 

 

яким встановлено, що 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; 

 

яким встановлено, що 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). 

 

Щодо надання послуги зі стандартного приєднання гр. Паливоді О. В. 

Перевіркою встановлено, що між АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та гр. Паливода О. В. 

укладено договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

від 06.07.2021 № 000034 та надано та гр. Паливода О. В. технічні умови від 19.07.2021 № ТУ 

000034-190721-1-25-23-1-000000-1. 

Відповідно до пункту 5.2.8. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 311  (далі – ККОЕЕ) у технічних 

рекомендаціях та технічних умовах забороняється вказувати конкретні типи ЗКО (засоби 

комерційного обліку електричної енергії), що можуть бути встановлені в ТКО, або без згоди 

замовника передбачати для ЗКО завищені вимоги, що на дату видачі технічних 

рекомендацій/технічних умов не передбачені нормативно-правовими актами та нормативними 

документами щодо комерційного обліку електричної енергії. 

За результатами аналізу комісією з перевірки встановлено, що у пп. 1/1.5. технічних умов 

від 19.07.2021 № ТУ 000034-190721-1-25-23-1-000000-1, які надані Товариством 

гр. Паливода О. В., міститься текст: «Перелік рекомендованих приладів обліку електричної 
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енергії та вимірювання величини споживаної потужності з числа внесених до Державного реєстру 

засобів вимірювальної техніки: МТХ 3R30.DF.4L1-CD04, МТХ 3R30.DH.4L1-CD04 

(ТОВ «Телетек», Україна), NIK 2303 X XX 10X2MCЕ (ТОВ «НІК» Україна). 

Комісія з перевірки зазначає, що наявність у технічних умовах на приєднання конкретних 

типів ЗКО, що можуть бути встановлені в точці комерційного обліку (ТКО), є порушенням пункту 

5.2.8. ККОЕЕ. 

Відповідно до пункту 4.1 Договору про стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу (типова форма), що є додатком 1 до Кодексу (далі – Типовий договір про 

стандартне приєднання), передбачено, що Замовник сплачує попередню оплату за приєднання на 

поточний рахунок ОСР у розмірі 100 відсотків плати, у випадку відсутності необхідності 

відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів електроенергетики для приєднання його 

електроустановок, упродовж 20 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати 

отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунку на сплату плати за приєднання. 

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». 

Перевіркою встановлено, що згідно з умовами розділу II Технічних умов від 19.07.2021 

№  ТУ 000034-190721-1-25-23-1-000000-1, для приєднання до електричних мереж 

електроустановок індивідуального житлового будинку гр. Паливода О. В. було визначено обсяг 

проєктних робіт, якими передбачено: спорудження нової КТП-10/0,4 кВ, будівництво ЛЕП-

10 кВ, будівництво ЛЕП-0,4 кВ. 

Згідно інформації АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», наданій комісії з проведення перевірки 

листом від 26.01.2023 № 26/812/01-14, для виконання даних технічних умов необхідно здійснити 

заходи щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів 

електроенергетики. 

Ліцензіатом було надано замовнику рахунок від 03.08.2021 № CN01-000034 на оплату 

послуги зі стандартного приєднання електроустановки на суму 23 760,00 грн (з ПДВ), що 

становить 100 відсотків від загальної вартості послуги з приєднання, що свідчить про 

недотримання розміру відсотків плати у виданому замовнику рахунку на сплату плати за 

приєднання. 
 

Перевіркою встановлено, що між Ліцензіатом та гр. Паливода О. В. укладено додаткову 

угоду № 1 від 19.07.2021 до договору про стандартне приєднання від 06.07.2021 № 000034, згідно 

якої встановлено, що термін надання послуги з приєднання становить 75 робочих днів з дати 

оплати замовником вартості плати з приєднання, визначеної розрахунком. 

Зважаючи на сплату замовником, відповідно до платіжного доручення від 16.08.2021 

№ 14360570, у повному обсязі  вартості послуги з приєднання, послуга зі стандартного 

приєднання мала бути надана до 30.11.2021. 

Комісія з перевірки зазначає, що Замовника було проінформовано про необхідність 

збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання листами Товариства 

від 29.11.2021 № 57/57/5581/01-13, від 10.12.2021 № П-1131/01-07-1275, від 28.12.2021 

№ 57/57/6299/01-13, від 27.01.2022 № 57/57/917/01-13 у зв’язку із необхідністю відведення 

земельних ділянок.  Водночас зазначені листи не містять інформацію про організації, до яких 

звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення, а також гр. Паливода О. В.  не надано 

копії офіційного листування. 
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Відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022  № 352 «Про затвердження 

Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні 

воєнного стану» операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання послуг з 

приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24 лютого 2022 року договорами про 

приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, 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. 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 08.04.2022 № 26232001-14 поінформувало 

гр.  Паливода О.В. про виникнення форс-мажорних обставин у зв’язку із військової агресією 

російської федерації, що стало підставою введення воєнного стану в Україні, та про виконання 

умов договору про приєднання після усунення цих обставин. 

Крім того АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листами від № 57/57/1869/01-13, від 30.05.2022 

№ 57/57_2329/01-13, від 30.06.2022 № 57/57/2862/01-13, від 02.08.2022 № 57/57/3460/01-13, 

від 31.08.2022 № 57/57/3874/01-13, від 03.10.2022 № 57/57/4342/01-13, від 01.11.2022 

№ 57/57/4710/01-13, від 02.12.2022 № 57/57/5241/01-13, від 03.01.2023 № 57/57/19/01-13 

поінформувало гр. Паливода О.В. про виникнення форс-мажорних обставин та про виконання 

умов договору про приєднання після усунення цих обставин. 

Для підтвердження вжиття заходів щодо відведення земельної ділянки під об’єкти 

енергетики листом від 26.01.2023 № 26/812/01-04 Ліцензіат надав комісії з перевірки копію листа 

від 20.08.2021 №37.1/5323/01-14 на адресу обслуговуючого кооперативу Садівницьке товариство, 

яким просив згоду на встановлення земельного сервітуту на земельну ділянку під 

трансформаторну підстанція для приєднання гр. Паливода О.В. 

Крім того АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 16.08.2022 № 28/5391/01-14 

поінформувало гр. Паливода О.В. про те, що Товариство займається питанням відведення 

земельної ділянки під об’єкти енергетики для приєднання до електромереж та про те, що 

Замовник може звернутись до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо делегування йому відповідних 

повноважень в частині здійснення заходів з відведення відповідної земельної ділянки. 

При цьому, у зазначеному листі не вказано про конкретні заходи, які вживає ОСР для 

відведення земельної ділянки під об’єкт енергетики. 

Комісія з перевірки зазначає, що на момент проведення перевірки послугу з приєднання 

гр. Паливода О. В. не надано. 

За поясненнями  ліцензіата, наданими листом від 14.02.2023 № 26/1471/01-14, 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» на сьогоднішній день, так і не отримавши згоди від 

Обслуговуючого кооперативу «Садівницьке товариство …» за попереднім запитом, лист від 

20.08.2021 № 37.1/5323/01-14, стосовно дозволу на встановлення земельного сервітуту, 

повторно листом від 09.02.2023 №37.1/1288/01-14 звернулося за наданням відповідного дозволу. 

Листом від 10.02.2023 № 28/187/01-14 АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» повідомило 

Паливода О. В. стосовно причини затримки надання послуги із стандартного приєднання та 

інформування щодо питання вирішення землевідведення (з наданням документального 

підтвердження причини виникнення затримки) та можливості залучення Замовника для 

вирішення питань землевідведення. 

5 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням 

положень статті 21 Закону України «Про ринок 
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що діяла до 01.01.2022) 

 

 

пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу 

IV Кодексу систем розподілу (у 

редакції, що діяла до 04 

листопада 2022 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу ІV 

Кодексу (у редакції, що є 

чинною з 01.06.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І Технічні умови 

нестандартного приєднання 

до електричних мереж 

електроустановок, що є 

Додатком 8 до Кодексу систем 

розподілу 

 

пункту 5.2.8.  глави 5.2 розділу 5 

Кодексу комерційного обліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 5.4.7. глави 5.4 розділу 5 

Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії» за умови дотримання 

замовником вимог кодексу систем розподілу; 

 

яким, зокрема, встановлено, що замовник згідно з 

вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до 

ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого 

приєднані електроустановки суб’єкта 

господарювання, щодо видачі проєкту договору про 

нестандартне приєднання і технічних умов та надає 

ОСР технічні вимоги та/або вихідні дані, отримані 

від суб'єкта господарювання. 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання 

звернення видає замовнику технічні умови про 

нестандартне приєднання, технічні умови та технічні 

вимоги суб’єкту господарювання щодо організації 

комерційного обліку електричної енергії та 

забезпечення контролю дотримання суб’єктом 

господарювання величини дозволеної до 

використання потужності. 

У разі приєднання електроустановок замовника 

до електричних мереж суб'єкта господарювання, 

який не є ОСР, плата за приєднання до таких 

електричних мереж ОСР не нараховується; 

 

яким становлено, що технічні умови на 

нестандартне приєднання разом із розрахунком 

вартості плати за приєднання до електричних мереж 

та рахунком на оплату вартості послуги з 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 їх погодження з ОСП або іншими 

суб’єктами господарювання (крім ОСП) у випадках, 

передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 цього розділу; 

 

яким встановлено вимоги до електроустановок 

Замовника; 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що у технічних рекомендаціях 

та технічних умовах забороняється вказувати 

конкретні типи ЗКО, що можуть бути встановлені в 

ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО 

завищені вимоги, що на дату видачі технічних 

рекомендацій/технічних умов не передбачені 

нормативно-правовими актами та нормативними 

документами щодо комерційного обліку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено, що під час надання технічних 

умов на приєднання, технічних рекомендацій, а 

також погодження технічного завдання 
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забороняється висувати замовникам додаткові 

вимоги чи умови або вимагати інші документи щодо 

організації комерційного обліку електричної енергії, 

не передбачені цим Кодексом. 

Щодо звернення Садівничого товариства «Берізка» 

Між Ліцензіатом та СТ «Берізка» укладено договір споживача про надання послуг з 

розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 237230453519, згідно з яким межа балансової 

належності між СТ »Берізка» та ФОП Зайченко Ю.В. знаходиться у РУ-0,4 кВ ТП-181. 

Водночас, між АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та ФОП Зайченко Ю.В. відсутній договір 

про надання послуг з розподілу електричної енергії. 

Перевіркою встановлено, що СТ «Берізка» звернулось до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» із 

заявою від 15.09.2021 (вх. № 000539 від 27.09.2021) про приєднання електроустановки 

садівничого товариства (далі - Заява). 

Згідно Заяви передбачено збільшення існуючої потужності 10 кВт (0,4 кВ) до 20 кВт 

(0,4  кВ), за рахунок зменшення величини договірної потужності споживання за договором 

про надання послуг з розподілу електричної енергії суб’єкта господарювання (споживача 

електричної енергії) – нестандартне приєднання. 

До заяви було додано дозвіл на технічні вимоги від 27.09.2021 № 108, виданий ФОП 

Зайченко Ю.В. 

Комісією з перевірки зазначає, що між ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД» та 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» укладено договір споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії від 01.01.2019 № 23-140-РВ. Згідно із однолінійною схемою 

електропостачання, яка йде додатком 6 до цього договору, електричні мережі СТ «Берізка» 

приєднані до електричних мереж ФОП Зайченко Ю.В - ТП-181. 

Відповідно до договору безоплатного користування майном (позички) від 30.07.2018 

№  27, укладеного між ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД» та ФОП Зайченко Ю.В., останнім у строкове 

користування отримано ТП-181 10/0,4 кВ (ТМ-400 кВА). 

Відповідно до вимог пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що є чинною 

з 01.06.2021) суб’єкт господарювання (споживач електричної енергії) має право за зверненням 

замовника погодити приєднання електроустановок замовника до власних електричних мереж  у 

таких випадках, зокрема, у рахунок зменшення величини договірної потужності споживання 

за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії на напрузі приєднання 

власних струмоприймачів суб'єкта господарювання, що не перевищує 20 кВ. 

З метою погодження приєднання об’єкта (електроустановок) замовника до електричних 

мереж суб’єкта господарювання замовник звертається до цього суб'єкта із заявою про приєднання 

електроустановки певної потужності за типовою формою, наведеною в додатку 3 до цього 

Кодексу (далі – заява про приєднання). До заяви про приєднання додаються документи відповідно 

до переліку, встановленого пунктом 4.4.2 глави 4.4 цього розділу. 

У разі згоди на приєднання об'єкта (електроустановок) замовника до власних електричних 

мереж суб'єкт господарювання протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви повідомляє листом 

замовника про згоду та надає відповідні технічні вимоги та/або вихідні дані. 

Замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу звертається до ОСР, до електричних 

мереж системи розподілу якого приєднані електроустановки суб’єкта господарювання, щодо 

видачі проєкту договору про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР технічні 

вимоги та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання. 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення видає замовнику технічні умови 

про нестандартне приєднання, технічні умови та технічні вимоги суб’єкту господарювання щодо 

організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання 

суб’єктом господарювання величини дозволеної до використання потужності. 

Серед документів, які було подано СТ «Берізка» до АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» разом із 

Заявою був дозвіл на технічні вимоги від 27.09.2021 № 108, виданий ФОП Зайченко Ю.В., 
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відповідно до якого ФОП Зайченко Ю.В. надає дозвіл на приєднання до мереж за рахунок 

зменшення дозволеної до використання потужності ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД». 

При цьому, листа ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД» щодо погодження приєднання 

електроустановок СТ «Берізка» до РУ-0,4 кВ ТП-181 до заяви про приєднання СТ »Берізка» 

надано не було. 

Перевіркою встановлено, що між АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та СТ «Берізка» укладено 

договір на нестандартне приєднання до електромереж від 11.10.2021 № 000539 та видано 

технічні умови від 11.10.2021 № 000539, які підписані замовником 25.10.2021. 

Поряд з цим, Ліцензіатом не було видано технічні умови та технічні вимоги суб’єкту 

господарювання щодо організації комерційного обліку електричної енергії та забезпечення 

контролю дотримання суб’єктом господарювання величини дозволеної до використання 

потужності. 

Таким чином, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» уклало із СТ «Берізка» договір про 

нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу без отримання від 

замовника технічних вимог від суб’єкта господарювання, до мереж якого він приєднується, 

а саме без відповідної згоди суб’єкта господарювання ПАТ «ЧЕРНІГІВГАЗБУД», з яким ОСР 

укладено договір про надання послуг з розподілу та до електричних мереж якого планується 

приєднання електроустановок Замовника. 

Комісія з перевірки зазначає, що першим робочим днем з дати реєстрації заяви СТ 

«Берізка» про приєднання електроустановки було 28.09.2021 та відповідно  кінцева дата надання 

замовнику технічних умов на нестандартне приєднання становить 11.10.2021. 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» підготувало проєкт Договору про нестандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу від 11.10.2021 №000539, невід’ємним додатком до 

якого є технічні умови нестандартного приєднання від 11.10.2021 № 000539. 

Ліцензіатом листом від 26.01.2023 № 26/812/01-14 було надано комісії з проведення 

перевірки копію листа від 11.10.2021 № 000539 з додатками до нього: Технічні умови від 

11.10.2021 № 000539; проєкт договору про нестандартне приєднання  від 11.10.2021 №000539. 

Даний лист був отриманий замовником особисто 25.10.2021, про що свідчить його 

відмітка щодо отримання із зазначенням дати в екземплярі листа, який залишився у Ліцензіата. 

Договір та технічні умови на приєднання були підписані СТ «Берізка» 25.10.2021, шо 

свідчить про перевищення кінцевого терміну надання замовнику технічних умов на 

нестандартне приєднання на 10 робочих днів. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» надало лист 

СТ «Берізка» від 25.10.2021 до ОСР, в якому замовником зазначено: «Претензій до 

АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» стосовно строків повідомлення та надання договору про 

приєднання і технічних умов не маю, на компенсацію не претендую». 

Відповідно до вимог абзацу 22 пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу (у редакції, що 

є чинною з 01.06.2021) у разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 

суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких електричних мереж ОСР 

не нараховується. 

Пунктом 4.1.22 глави 4.1 розділу IV Кодексу визначено, що для тимчасових (сезонних) 

об’єктів (пересувні розважальні заклади, тимчасові споруди для здійснення господарської 

діяльності, бурові, земснаряди тощо) точки приєднання визначаються у діючих (вже існуючих) 

електричних мережах (об’єктах) власника мереж (ОСР) та повинні збігатись з точками 

забезпечення потужності. Приєднання таких об’єктів здійснюється на визначений договором про 

приєднання строк відповідно до цього розділу без здійснення плати за приєднання. Строк 

обмежується 180 календарними днями або обґрунтованим на підставі відповідного проєкту 

строком здійснення діяльності з розробки, видобутку корисних копалин тощо. 

Підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі здійснюється після 

оплати послуг за підключення, підготовку технічних умов на приєднання.  

Відповідно до пункту 1 Переліку додаткових робіт (послуг), що є  Додатком 1 до Методики 

розрахунку вартості робіт з підключення електроустановок споживачів до електричних мереж 

ліцензіата та інших додаткових робіт і послуг, пов’язаних із ліцензованою діяльністю, 

затверджених постановою НКРЕКП від 29.12.2017 № 1618, до переліку додаткових робіт (послуг) 
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віднесено Розробку технічних умов та підготовка проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж. При цьому плата за послуги стягується лише у випадках приєднання 

тимчасових (сезонних) об’єктів до електричних мереж оператора систем розподілу. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що у пункті 4.1 договору про нестандартне 

приєднання  від 11.10.2021 № 000539 вказано, що «приєднання струмоприймачів по даному 

договору, відповідно до підпункту 4.1.11 Кодексу здійснюється без справляння плати за 

приєднання. 

Підключення зазначених струмоприймачів та об’єктів до електричної мережі 

здійснюється після оплати послуг за підготовку технічних умов на приєднання. На дату 

укладання цього договору плата за підготовку технічних умов на приєднання становить 1 929,20 

грн (з ПДВ).» 

Ліцензіатом було надано замовнику рахунок від 26.10.2021 №CN01-000539 на оплату 

послуг за підготовку технічних умов. 

Відповідно до платіжного доручення від 26.10.2021 № 2PL35874_AQ01V100 замовником 

сплачено 1 929,20 грн (з ПДВ). 

 

Відповідно до пункту 5.2.8. Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 311 (у редакції, що є чинною з 26.03.2020) 

(далі – ККОЕЕ)  у технічних рекомендаціях та технічних умовах забороняється вказувати 

конкретні типи ЗКО (засоби комерційного обліку електричної енергії), що можуть бути 

встановлені в ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО завищені вимоги, що на дату 

видачі технічних рекомендацій/технічних умов не передбачені нормативно-правовими актами та 

нормативними документами щодо комерційного обліку електричної енергії. 

Відповідно до пункту 5.4.7. ККОЕЕ під час надання технічних умов на приєднання, 

технічних рекомендацій, а також погодження технічного завдання забороняється висувати 

замовникам додаткові вимоги чи умови або вимагати інші документи щодо організації 

комерційного обліку електричної енергії, не передбачені цим Кодексом. 

Комісія з перевірки зазначає, що у пп. 1.2.6.1 технічних умов від 11.10.2021 № 000539 

міститься текст: «Перелік рекомендованих приладів обліку електричної енергії та вимірювання 

величини споживаної потужності з числа внесених до Державного реєстру засобів вимірювальної 

техніки: МТХ 3 (ТОВ «Телетек», Україна), NIK 2303 ARP3T.1002 з реле керування 

навантаженням (ТОВ «НІК» Україна), MTX 3R30.DG.4L3-CD4 з реле керування 

навантаженням (ТОВ «Телетек» Україна). 

Комісія з перевірки зазначає, шо ККОЕЕ не містить вимог до засобів обліку електричної 

енргії, що стосуються необхідності наявності у засобах комерційного обліку 

(електролічильниках) реле керування навантаженням. 

 

Комісія з перевірки зазначає, що пунктом 1.2.10 технічних умов від 11.10.2021 № 000539 

передбачена вимога щодо проєктування та облаштування Замовником комерційного обліку 

в електроустановках ФОП Зайченко Ю.В. та суб’єкта господарювання, до електромереж 

якого передбачається приєднання електроустановок Замовника, а саме  пунктом 1.2.10 зазначених 

технічних умов вимагалось встановлення вузлів обліку у мережах, які не належать 

замовнику. 

Відповідно до пункту 4.3.1 глави 4.3 розділу IV Кодексу (у редакції, що є чинною з 

01.06.2021) ОСР надає послугу з нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного 

приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником відповідно до умов 

договору про нестандартне приєднання, невід’ємним додатком до якого є технічні умови, що 

викладаються за формою, наведеною в додатку 8 до цього Кодексу. 

Відповідно до форми Технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок, що йде Додатком 8 до Кодексу, передбачено, що у Розділі 1 повинні міститись 

умови лише до електроустановок Замовника. 

Отже, встановивши в розділі 1 технічних умов на приєднання від 11.10.2021 № 000539 

вимоги щодо облаштування вузлів комерційного обліку ФОП Зайченко Ю.В. та суб’єкта 

господарювання, до електромереж якого передбачається приєднання електроустановок 
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Замовника, АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» було порушено Форму Технічних умов 

нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок, що йде Додатком 8 

до Кодексу (у редакції, що є чинною з 01.06.2021), у якій визначено, що у розділі 1 Технічних 

умов повинні бути вимоги до електроустановок Замовника. 

Комісія з перевірки зазначає, що за результатами розгляду звернення СТ «Берізка» до 

НКРЕКП листом від 10.12.2021 № 18, Регулятор листом від 24.01.2022 № 749/17.1.3/7-22 було 

надано відповідь замовнику та рекомендовано АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» в місячний термін 

привести свої дії із СТ «Берізка» у відповідність до чинних нормативних актів та даного 

роз’яснення. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 21.06.2022 № 

18/4022/01-14 повідомило НКРЕКП про виконання вимог, викладених в листі НКРЕКП 

від 24.01.2022 № 749/17.1.3/7-22. 

Замовником СТ «Берізка» було надано Ліцензіату лист від 10.06.2022 №17 

ПАТ  «ЧЕРНІГІВГАЗБУД» - суб’єкта господарювання, до мереж якого здійснюється приєднання, 

щодо підтвердження згоди на отримання технічних умов на приєднання у рахунок зменшення 

величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу 

електричної енергії на 10 кВт. 

Товариство листом  від 14.06.2022 № 000539 направлено СТ «Берізка» нові технічні 

умови від 14.06.2022 № ТУ-000539-111021-1-25-23-4-140622-2, у яких відсутні вимоги щодо 
проєктування та облаштування Замовником комерційного обліку в електроустановках суб’єкта 

господарювання, до електромереж якого передбачається приєднання електроустановок 

Замовника, які отриманий замовником 21.06.2022, про що свідчить відмітка замовника послуги з 

приєднання із зазначенням дати в екземплярі листа, який залишився у Ліцензіата. 

Ліцензіатом було надано комісії з проведення перевірки повідомлення від 14.06.2022  

№ ПВ-000539-111021-1-25-23-4-140622 про надання послуги з приєднання до електричних мереж 

системи розподілу, яке було отримано замовником 21.06.2022. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

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

ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22815333) до 01 травня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернігівській області 

належним чином завірену копію: 

підтвердження повернення СТ «Берізка» сплачених коштів за оплату послуги з підготовки 

технічних умов на приєднання в сумі  1 929,20 грн (з ПДВ); 

підтвердження надання гр. Паливода О. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного 

приєднання. 

 

 

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 АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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    березня 2023 року 

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

виїзної перевірки від 07 лютого 2023 року № 85, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 240 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 18 січня 

2023  року № 61, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) 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 
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розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

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

саме: 

пункту 4.1.11 глави 4.1 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), 

яким встановлено, що замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу 

звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані 

електроустановки суб’єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору 

про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР технічні вимоги 

та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання. 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення видає 

замовнику технічні умови про нестандартне приєднання, технічні умови та 

технічні вимоги суб’єкту господарювання щодо організації комерційного 

обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб’єктом 

господарювання величини дозволеної до використання потужності. 

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 

суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких 

електричних мереж ОСР не нараховується, 

пункту 4.2.4 глави 4.2, яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання. 

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), 

пункту 4.5.5 глави 4.5 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким 

встановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, 

разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб 

обміну інформацією), 
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пункту 4.5.6 глави 4.5, яким встановлено, що технічні умови на 

нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання 

до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з 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 їх погодження з ОСП або іншими суб’єктами 

господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 

4.1 цього розділу; 

Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, а 

саме: 

пункту 4.1, яким встановлено, що 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, 

пункту 4.3 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким 

встановлено, що Виконавець послуг зобов’язаний надати Замовнику рахунок 

на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення 

цього Договору у встановленому законодавством порядку; 

розділу І Технічних умов нестандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок, що є Додатком 8 до Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено вимоги до електроустановок Замовника;  

розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – 

Кодекс комерційного обліку), а саме: 

пункту 5.2.8 глави 5.2, яким встановлено, що у технічних рекомендаціях 

та технічних умовах забороняється вказувати конкретні типи ЗКО, що можуть 

бути встановлені в ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО 

завищені вимоги, що на дату видачі технічних рекомендацій/технічних умов 

не передбачені нормативно-правовими актами та нормативними документами 

щодо комерційного обліку електричної енергії, 

пункту 5.4.7 глави 5.4, яким встановлено, що під час надання технічних 

умов на приєднання, технічних рекомендацій, а також погодження технічного 
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завдання забороняється висувати замовникам додаткові вимоги чи умови або 

вимагати інші документи щодо організації комерційного обліку електричної 

енергії, не передбачені цим Кодексом; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок забезпечення 

стандартів якості електропостачання), а саме: 

пункту 2.4, яким встановлено, що у разі недотримання гарантованих 

стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає 

споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості 

при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, 

призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 

до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі 

застосовуються), та відповідно до процедур, визначених у главі 6 цього 

Порядку, 

підпункту 1 пункту 6.1, яким встановлено, що ОСР надає споживачу 

компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 

шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги 

з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг 

з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк 

не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання 

послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 

ОСР, визначених підпунктами 6 та 7 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у 

випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії); 

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

підпункт 23 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості 

послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності 

(безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з 

розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та 

величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів 

якості електропостачання, 

підпункт 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок електричної 
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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 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22815333) 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; 

розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.1.11 глави 4.1 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), 

яким встановлено, що замовник згідно з вимогами глави 4.4 цього розділу 

звертається до ОСР, до електричних мереж системи розподілу якого приєднані 

електроустановки суб’єкта господарювання, щодо видачі проєкту договору 

про нестандартне приєднання і технічних умов та надає ОСР технічні вимоги 

та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання. 

ОСР протягом 10 робочих днів з дня отримання звернення видає 

замовнику технічні умови про нестандартне приєднання, технічні умови та 

технічні вимоги суб’єкту господарювання щодо організації комерційного 

обліку електричної енергії та забезпечення контролю дотримання суб’єктом 

господарювання величини дозволеної до використання потужності. 

У разі приєднання електроустановок замовника до електричних мереж 

суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за приєднання до таких 

електричних мереж ОСР не нараховується, 

пункту 4.2.4 глави 4.2, яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання. 

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 
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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), 

пункту 4.5.5 глави 4.5 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким 

встановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, 

разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб 

обміну інформацією), 

пункту 4.5.6 глави 4.5, яким встановлено, що технічні умови на 

нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання 

до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з 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 їх погодження з ОСП або іншими суб’єктами 

господарювання (крім ОСП) у випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 

4.1 цього розділу; 

Типової форми договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем розподілу, а 

саме: 

пункту 4.1 яким встановлено, що 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, 

пункту 4.3 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким 

встановлено, що Виконавець послуг зобов’язаний надати Замовнику рахунок 

на сплату плати за приєднання не пізніше 3 робочих днів від дати укладення 

цього Договору у встановленому законодавством порядку; 

розділу І Технічних умов нестандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок, що є Додатком 8 до Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено вимоги до електроустановок Замовника;  

розділу V Кодексу комерційного обліку, а саме: 
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пункту 5.2.8 глави 5.2, яким встановлено, що у технічних рекомендаціях 

та технічних умовах забороняється вказувати конкретні типи ЗКО, що можуть 

бути встановлені в ТКО, або без згоди замовника передбачати для ЗКО 

завищені вимоги, що на дату видачі технічних рекомендацій/технічних умов 

не передбачені нормативно-правовими актами та нормативними документами 

щодо комерційного обліку електричної енергії, 

пункту 5.4.7 глави 5.4, яким встановлено, що під час надання технічних 

умов на приєднання, технічних рекомендацій, а також погодження технічного 

завдання забороняється висувати замовникам додаткові вимоги чи умови або 

вимагати інші документи щодо організації комерційного обліку електричної 

енергії, не передбачені цим Кодексом; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання, а саме: 

пункту 2.4, яким встановлено, що у разі недотримання гарантованих 

стандартів якості надання послуг, зазначених у цій главі, ОСР надає 

споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості 

при наданні послуги з приєднання до електричних мереж електроустановок, 

призначених для споживання) компенсацію в розмірах, наведених у додатку 1 

до цього Порядку (за вирахуванням необхідних сум податків, якщо такі 

застосовуються), та відповідно до процедур, визначених у главі 6 цього 

Порядку, 

підпункту 1 пункту 6.1, яким встановлено, що ОСР надає споживачу 

компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 

шляхом урахування суми відповідної компенсації в рахунку за надані послуги 

з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг 

з розподілу зі споживачем оплату таких послуг здійснює споживач, - у строк 

не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання 

послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 

ОСР, визначених підпунктами 6 та 7 пункту 2.3 глави 2 цього Порядку, у 

випадку нових приєднань - з дня укладення договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії; 

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

підпункту 23 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників 

якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень 

надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання 

послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, 

перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних 

стандартів якості електропостачання, 

підпункту 26 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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. 
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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                                      _______________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

 

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 виїзної 

перевірки від 07  лютого 2023 року № 85, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 240 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22815333) усунути порушення розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14  березня 2018 року, а 

саме: 

пункту 4.1.11 глави 4.1 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), 

яким встановлено, що у разі приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж суб'єкта господарювання, який не є ОСР, плата за 

приєднання до таких електричних мереж ОСР не нараховується, 

пункту 4.2.4. глави 4.2, яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня 

потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 
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робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно 

до договору про приєднання. 

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), 

для чого у строк до 01 травня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору 

НКРЕКП у Чернігівській області належним чином завірені копії: 

підтвердження повернення СТ «Берізка» сплачених коштів за оплату 

послуги з підготовки технічних умов на приєднання в сумі  1 929,20 грн (з 

ПДВ); 

підтвердження надання гр. Паливода О. В. повідомлення про надання 

послуги зі стандартного приєднання. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


