
Департамент ліцензійного контролю 

« __ » березня 2023 року 
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

1 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» за недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1432 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на підставі посвідчення на проведення 

позапланової невиїзної перевірки від 06 лютого 2023 року № 111, НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

(код ЄДРПОУ 40075815) (далі – АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», 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), за період 

діяльності з 28 січня 2021 року по 09 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 15 лютого 2023 року № 107 (далі – Акт перевірки № 107). 
 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не було надано до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 107. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 107 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України  

«Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2  

розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14.03.2019 № 310  

(далі – Кодекс) 

 

пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 

(у редакції, що діяла до 

04.11.2022) 

 

 

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) 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

відповідно до якого строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання; 

 

яким визначено, що у разі отримання від 

замовника заяви про відшкодування ОСР 

зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати 

замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану 

відмову (з наданням підтверджуючих документів); 

 

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. 
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що між АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та 

гр. Юраковим О. Д. укладено Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу від 23.02.2021 № ПЗ/0382-1 (далі – Договір № ПЗ/0382-1) та видано Технічні умови 

стандартногоприєднання до електричних мереж електроустановок від 23.02.2021 № ПЗ/0382-1 

(далі – Технічні умови від 23.02.2021 № ПЗ/0382-1) та Розрахунок вартості плати за приєднання до 

електричних мереж, відповідно до якого повна вартість послуги складає 107 940,00 грн (з ПДВ). 

Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності, відповідно до 

Договору № ПЗ/0382-1, становить 50 кВт (ІІ ступінь потужності). 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником 

ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 

26.03.2021 гр. Юраковим О. Д. здійснено оплату вартості послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж у сумі 107 940,00 грн, що складає 100 % вартості послуги зі 

стандартного приєднання. Реалізація послуги стандартного приєднання шляхом будівництва 

зовнішніх мереж електропостачання не потребувала здійснення заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики і відповідно 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не надавало повідомлень замовнику про необхідність збільшення строку 

надання послуги зі стандартного приєднання, пов’язаного з відведенням земельних ділянок. 

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання відповідно до умов укладеного договору 

мала бути надана до 27.05.2021 (включно). 
 

Положеннями пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01.06.2021) 

визначено, що факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання 

послуги з приєднання.  
 

Комісія з перевірки зазначає, що листом від 18.07.2022 № 2022-7/1-НКРЕКП 

гр. Юраков О. Д. повідомив НКРЕКП, що АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не виконало свої зобов’язання 

щодо приєднання замовника до електричних мереж у строки, встановлені законодавством. 

Крім того, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» листом від 05.09.2022 № ЦЕ-7/1725 не надало на запит 

НКРЕКП, надісланий листом від 27.07.2022 № 7175/17.1.4/7-22, підписаний сторонами акт про 

надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт 

надання послуги з приєднання. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.5 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 

04.11.2022) у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням 

вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з 

приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та сплати 

пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною в додатку 

7 до цього Кодексу. 

У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом 15 

робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням 

підтверджуючих документів). 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Юраков О. Д. звернувся до 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» із заявою про відшкодування коштів від 29.12.2021 (вх. Товариства  

від 05.01.2022 № НАС-36/Ю-02). 

За результатами розгляду даної заяви про відшкодування, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» листом  

від 02.02.2022 № ПЗ/0382-1 без дотримання терміну, встановленого пунктом 4.2.5 глави 4.2 

розділу IV Кодексу, повідомило гр. Юракова О. Д. про складності та довгострокове погодження та 

виконання робіт по прокладці траси повітряної лінії без надання підтверджуючих документів  

та запропонувало подовжити термін надання послуги з приєднання за Договором № ПЗ/0382-1 

шляхом підписання додаткової угоди від 02.02.2022 № 1 до Договору № ПЗ/0382-1. 
 

Таким чином, за результатами проведення позапланової невиїзної перевірки 

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» встановлено, що Товариством (станом 09.09.2021 – кінцева дата періоду, 
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що перевірявся) недотримано встановлений Кодексом строк надання послуги зі стандартного 

приєднання гр. Юракову Д. О. на 470 календарний день. 
 

Комісією з проведення перевірки в Акті перевірки № 107 інформаційно зазначено, що 

листом від 31.08.2022 № 2022-8/1-НКРЕКП гр. Юраков О. Д. повідомив НКРЕКП, що за 

результатами перемовин з АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», проведених протягом серпня 2022 року, 

Товариство запевнило гр. Юракова О. Д. щодо вжиття заходів з метою виконання зобов’язань 

Товариства за Договором № ПЗ/0382-1 у строк до 31.12.2022. 

Крім того, листом від 05.09.2022 № ЦЕ-7/1725, наданого на запит НКРЕКП від 27.07.2022 

№ 7175/17.1.4/7-22, АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» повідомило НКРЕКП, що за результатами зустрічі, 

проведеної з гр. Юраковим О. Д. 23.08.2022, Товариство зобов’язується завершити надання 

послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж не пізніше 31.12.2022. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листами від 17.01.2023  

№ 2023-1/1-НКРЕКП та від 22.02.2023 № 2023-2/1-НКРЕКП гр. Юраков О. Д. повідомив 

НКРЕКП, що АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» не виконало свої зобов’язання щодо надання послуги зі 

стандартного приєднання до електричних мереж за Договором № ПЗ/0382-1. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

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

ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) 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 «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 

40075815) у строк до 01 травня 2023 року надати гр. Юракову О. Д. послугу зі стандартного 

приєднання до електричних мереж на підставі договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу від 23.02.2021 № ПЗ/0382-1, про що у строк до 10 травня 2023 року 

повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

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 «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 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 

невиїзної перевірки від 15 лютого 2023 року № 107, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1432 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 лютого 

2023 року № 111, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності  

з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 

грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної 

енергії), а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 
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глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 310 (далі – Кодекс систем 

розподілу), а саме: 

пункту 4.2.4, відповідно до якого строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання, 

пункту 4.2.5 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), яким 

встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР 

зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну 

компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих 

документів); 

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

підпункт 13 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є 

обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 

договорів, 

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» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 

40075815) 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; 

глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, а саме: 
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пункту 4.2.4, відповідно до якого строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання, 

пункту 4.2.5 (у редакції, що діяла до 04 листопада 2022 року), яким 

встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР 

зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну 

компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих 

документів); 

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

підпункту 13 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є 

обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих 

договорів, 

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. 

 

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») 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                              Р. Кайдаш 

 

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 «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 

 

 

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 невиїзної 

перевірки від 15 лютого 2023 року № 107, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1432 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА 

ЗАЛІЗНИЦЯ» (код ЄДРПОУ 40075815) усунути порушення пункту 4.2.4 глави 

4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2019 року № 310, відповідно до якого строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня 

потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання, для чого у строк до 01 травня 2023 року надати 

гр. Юракову О. Д. послугу зі стандартного приєднання до електричних мереж 

на підставі договору про стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу від 23.02.2021 № ПЗ/0382-1. 
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Про виконання цього зобов’язання повідомити НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області до 10 травня 2023 року з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП                                                                               Р. Кайдаш 


