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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі 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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  

 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 01 грудня 2021 року № 2441 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення на перевірку 

від 26 січня 2022 року № 98 комісією НКРЕКП було здійснено позапланову виїзну перевірку 

виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23399393) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470, за результатами якої складено Акт 

позапланової виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року № 116. 

Перевірка ліцензованої діяльності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (далі – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) 

здійснювалась за період ліцензованої діяльності з 01.01.2020 по 02.02.2022. 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 22.02.2022 № 01-01/21-1392 надало 

письмові пояснення, заперечення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної перевірки 

від 16 лютого 2022 року № 116. 

Так, зазначеним вище Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та 

зафіксовано наступне: 

№ з/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 №310  

 

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 ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника 

до системи розподілу за умови дотримання 

замовником вимог цього розділу. 
 

(стор. 5-8 Акта) 
 

Щодо взаємовідносин  із гр. Будько В. Ю.  

Перевіркою встановлено, що гр. Будько В. Ю. була подана до Товариства Заява про 

приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору за формою, встановленою 

додатком 3 до Кодексу, без зазначення дати, яка зареєстрована Товариством 30.06.2021 за № 36/26-

1003,  та було надано до ОСР усі документи, передбачені вимогами положень пунктів 4.4.1 та 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14.03.2018 №310. 
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Комісія з перевірки зазначає, що АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» через 14 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, направлено 

заявникові лист від 20.07.2021 № 36/24-334 в якому було зазначено, що житловий будинок 

знаходиться на території, яка підлягає комплексній забудові. 

В період з 30.06.2021 по 02.02.2022 Товариством не надавались гр. Будько В. Ю. договір 

про приєднання до електричних мереж, технічні умови на приєднання та розрахунок вартості плати 

за приєднання до електричних мереж.  

Пунктами 4.1.13 та 4.1.15 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, встановлено, що приєднання електроустановок 

замовника на території, що підлягає комплексній забудові з індивідуальною забудовою житла (крім 

багатоквартирних житлових будівель) відповідно до рішень органів місцевого самоврядування, 

здійснюється відповідно до умов цього розділу після виконання ОСР, який здійснює на цій території 

ліцензовану діяльність, електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, згідно з планами 

забудови відповідної території. 

Територія вважається електрифікованою, якщо хоча б один об'єкт, розташований на 

земельній ділянці, яка перебуває в межах території, що підлягає комплексній забудові, приєднаний 

до електричних мереж цього ОСР відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які 

виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених 

електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на дату здійснення такого приєднання 

(після 01 січня 2013 року). 

Комісією з проведення перевірки встановлено факт наявності на території, що підлягає 

комплексній забудові, об'єкту (церкви), який приєднаний у 2016 році до електричних мереж АТ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», відповідно до вимог законодавства, що регулює відносини, які 

виникають під час приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених 

електроустановок замовників до електричних мереж, чинного на дату здійснення такого приєднання 

(після 01 січня 2013 року). 

У такому разі, відповідно до вимог пункту 4.1.15 глави 4.1 розділу IV Кодексу, територія 

комплексної забудови у районі вулиці Архітектора Старова – вулиці Променевої міста 

Миколаєва вважається електрифікованою, та об'єкти всіх замовників на інших земельних 

ділянках у межах цієї території мають бути приєднані АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  відповідно 

до вимог цього розділу залежно від типу приєднання, зокрема, електроустановки житлового 

будинку гр. Будько В. Ю. 
 

2 

пункту 4.27 розділу IV Правил 

роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 

14.03.2018  № 312 (далі – 

ПРРЕЕ) 

 

пункту 1.2.13 глави 1.2 розділу 

І ПРРЕЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

яким зокрема встановлено, що з новим споживачем 

укладаються договори відповідно до вимог 

законодавства України, зокрема цих Правил, після 

припинення дії договорів зі споживачем, який звільняє 

приміщення, у частині постачання та розподілу 

електричної енергії на цей об'єкт; 

 

яким встановлено, що у разі надання 

електроустановки або її частини в оренду за умов, що 

передане в оренду устаткування забезпечує завершену 

функціональну дію на ринку електричної енергії 

(виробництво, передачу, розподіл або споживання 

електричної енергії), та обумовлення договором оренди 

передачі орендареві відповідних повноважень щодо 

врегулювання договірних відносин з учасниками 

роздрібного ринку щодо електрозабезпечення 

орендованої електроустановки або її частини між 

орендарем та відповідними суб’єктами мають бути 

укладені відповідні договори згідно з вимогами цих 

Правил. В усіх інших випадках передбачені цими 

Правилами договори укладаються з власником 

електроустановки; 
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пункту 1.2.15 глави 1.2 розділу 

І ПРРЕЕ 

 

 

 

 

пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ 

 

яким встановлено, що укладення, внесення змін, 

продовження строку дії чи розірвання будь-якого із 

договорів, передбаченого цими Правилами, 

здійснюється відповідно до вимог законодавства та цих 

Правил; 
 

яким встановлено, що у разі усунення споживачем 

в установлений строк порушень, що завчасно (до дня 

відключення) підтверджується належним чином, 

постачання електричної енергії споживачу не 

припиняється. 
 

(стор. 10-16 Акта) 
 

Щодо звернення ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» 

Комісією з перевірки встановлено, що за адресою: вул. Троїцька, буд. 159/1, м. Миколаїв, 

Миколаївська область, знаходиться нежитловий комплекс ТОВ «Н АВТО», а саме нежитлове 

приміщення – автосалон зі станцією технічного обслуговування загальною площею 3 094,20 м2. 

Між АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «Н АВТО» було укладено Договір споживача 

про надання послуг з розподілу електричної енергії від 04.02.2019 № 40/954 (далі – Договір від 

04.02.2019 № 40/954), відповідно до Додатку № 3 до цього договору зазначено обєкти: 

«Нежитловий виробничий об'єкт за адресою: вул. Волкова, буд. 15, с. Мішково – Погорілове, 

Вітовський район, Миколаївська область» (ЕІС-код 62Z1249670125619); 

«Автосалон за адресою: вул. Кірова, буд. 159/1, м. Миколаїв, Миколаївська область»                       

(ЕІС-код 62Z2854344830412). 

Електрозабезпечення автосалону зі станцією технічного обслуговування за адресою:                     

вул. Кірова (нинішня назва Троїцька), буд. 159/1, м. Миколаїв, Миколаївська область здійснюється 

від трансформаторної підстанції 10/0,4 кВ № 798 із силовим трансформатором потужністю 160 кВА, 

яка через повітряну лінію напругою 10 кВ АС-50 мм2 протяжністю 300 м та кабельну лінію 

напругою 10 кВ ААБ-10 3х70 мм2 протяжністю 180 м підключена до опори № 266/1 повітряної лінії 

10кВ фідер № 6310 ПС 35/10 кВ «Горохівка», межа розмежування балансової належності 

електричних мереж та експлуатаційної відповідальності встановлена на опорі № 266/1 повітряної 

лінії 10кВ фідер № 6310 ПС 35/10 кВ «Горохівка» (Додаток № 6 до Договору від 04.02.2019 №  

40/954).    

Між ТОВ «Н АВТО», як Орендодавцем, та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ», як Орендарем, було 

укладено Договір оренди нежитлових приміщень від 01.02.2020 № 1-02/20  (далі – Договір № 1-

02/20), яким ТОВ «БАВАРИЯ  ЮГ» передано у користування частину нежитлового приміщення 

будівлі, розташованої за адресою: м. Миколаїв, вул. Кірова (нинішня назва Троїцька), 159/1 

загальною площею  858,65 м2. 

На підставі Договору № 1-02/20, між АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «БАВАРИЯ 

ЮГ» було укладено Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії 

від 13.05.2020 № 40/1353 (далі – Договір від 13.05.2020 № 40/1353) із терміном дії до 01.01.2023. 

Відповідно до Договору від 13.05.2020 № 40/1353, межа розмежування балансової належності 

електричних мереж та експлуатаційної відповідальності між ТОВ «БАВАРИЯ  ЮГ» та Товариством 

була встановлена на опорі № 266/1 повітряної лінії 10кВ фідер № 6310 ПС 35/10 кВ «Горохівка». 

Пунктом 1 до Додаткової угоди від 03.06.2020 до Договору від 04.02.2019 № 40/954                         

(ТОВ «Н АВТО») було погоджено виключення з переліку додатків до цього договору об’єкт 

(нежитлова будівля автосалону за адресою: м. Миколаїв, вул. Троїцька, 159/1, ЕІС-код 

62Z2854344830412).  

Разом з тим, у період з 13.05.2020 по 03.06.2020 об’єкт (нежитлова будівля автосалону за 

адресою: м. Миколаїв, вул. Троїцька, 159/1, ЕІС-код 62Z2854344830412) одночасно було включено 

до Додатку № 3 до Договору від 13.05.2020 № 40/1353 (ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ») та до Додатку № 3 

до Договору від 04.02.2019 № 40/954 (ТОВ «Н АВТО»). 
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Комісія з проведення перевірки зазначає, що трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ                

№ 798 із силовим трансформатором потужністю 160 кВА, повітряна лінія напругою 10 кВ АС-50 

мм2 протяжністю 300 м та кабельна лінія напругою 10 кВ ААБ-10 3х70 мм2 протяжністю 180 м 

не було включено до Договору № 1-02/20 укладеного між ТОВ «Н АВТО», як Орендодавцем, та 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ». 

Згідно з пунктом 1.2.13 глави 1.2 розділу І Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312 (далі – ПРРЕЕ), у разі надання 

електроустановки або її частини в оренду за умов, що передане в оренду устаткування забезпечує 

завершену функціональну дію на ринку електричної енергії (виробництво, передачу, розподіл або 

споживання електричної енергії), та обумовлення договором оренди передачі орендареві 

відповідних повноважень щодо врегулювання договірних відносин з учасниками роздрібного ринку 

щодо електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між орендарем та 

відповідними суб'єктами мають бути укладені відповідні договори згідно з вимогами цих 

Правил. В усіх інших випадках передбачені цими Правилами договори укладаються з власником 

електроустановки. 

Комісія з перевірки зазначає, що відсутність у ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» права користування 

трансформаторною підстанцією 10/0,4 кВ № 798 із силовим трансформатором потужністю 160 кВА, 

повітряною та кабельною лініями напругою 10 кВ від опори № 266/1 повітряної лінії 10кВ фідер 

№ 6310 ПС 35/10 кВ «Горохівка» не забезпечувало завершену функціональну дію на ринку 

електричної енергії в частині споживання електричної енергії, відповідно Договір споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії від 13.05.2020 № 40/1353 між 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» укладено з орендарем частини 

приміщення (електроустановки), яка не забезпечувала завершений функціональний цикл в 

частині споживання електричної енергії. 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» листом (вх. Товариства від 21.09.2021 за № 24/11888 (далі – 

Повідомлення від 21.09.2021))  звернулось до АТ  «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» з  Повідомленням 

про можливі вчинення неправомірних дій з боку третіх осіб, яким поінформувало Ліцензіата про 

«намагання вчинення ТОВ «Н АВТО» дій (у тому числі й таких, що суперечать закону), спрямованих 

на припинення здійснення ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» своєї діяльності за адресою м. Миколаїв, вул. 

Троїцька 159/1» (мова та текст Повідомлення від 21.09.2021).  

Також,  Повідомлення від 21.09.2021 містить інформацію про здійснення діяльності ТОВ 

«БАВАРИЯ ЮГ» у приміщеннях за адресою: вул. Троїцька, буд. 159/1, м. Миколаїв, на підставі 

Договору оренди нежитлових приміщень від 01.05.2021 № 2-05/21 (далі – Договір № 2-05/21). 

Перевіркою було встановлено, що ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» разом з Повідомленням від 21.09.2021 не 

надавало на адресу Товариства Договору № 2-05/21.  

ТОВ «Н АВТО» листом від 05.10.2021 № 43/21 повідомило Товариство про розірвання 

Договору № 1-02/20 в односторонньому порядку з 23.09.2021, в якому також було зазначено про те, 

що ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» повідомлено про розірвання Договору № 1-02/20 листом                              

ТОВ «Н АВТО» від 22.08.2021 № 3/21.  

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 05.10.2021, тобто на момент звернення 

ТОВ «Н АВТО», діяв Договір № 2-05/21 (із Додатковою угодою від 10.06.2021 № 1), укладений 

щодо оренди частини нежитлового приміщення, розташованого за адресою: вул. Троїцька, буд. 

159/1, м. Миколаїв.  

ТОВ «Н АВТО» було надано на адресу АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  Заяву – приєднання 

до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 08.10.2021 з 

початком дії договору з 22.10.2021, яка була зареєстрована Товариством 08.10.2021.  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 07.10.2021 № 01-12/6092 повідомило 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» про розірвання договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії (Договір від 13.05.2020 № 40/1353) з 22.10.2021 на підставі Заяви – приєднання 

до умов договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, наданої до 

Товариства власником об’єкта за адресою: вул. Троїцька, 159/1, м. Миколаїв, Інгульський район, 

право власності якого підтверджена інформацією з державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  листом від 12.10.2021 № 01/24-9614 направив на адресу 
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ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» Попередження про припинення розподілу електричної енергії 22.10.2021 з 

10:00, підставою для припинення розподілу електричної енергії було зазначено пункт 7.5 розділу VII 

Правил з посиланням на лист – повідомлення ТОВ «Н АВТО» від 05.10.2021 № 43/21 про 

повідомлення щодо припинення дії Договору № 1-02/20. 

Відповідно до вимог пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ, припинення повністю або частково 

постачання електричної енергії споживачу здійснюється: 

1) оператором системи за умови попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів 

до дня відключення у разі зокрема закінчення терміну дії, розірвання або неукладення договору 

між споживачем та оператором системи. 

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня 

відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не 

припиняється. 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» листом від 19.10.2021 № 27, яке було зареєстровано Товариством 

19.10.2021 за вх. № 24/13096, було проінформовано Ліцензіата про розірвання Договору № 1-02/20 

відповідно до Додаткової угоди № 4 до цього договору з 30.04.2021 та про здійснення діяльності 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» у приміщеннях за адресою: вул. Троїцька, буд. 159/1, м. Миколаїв, на 

підставі Договору № 2-05/21 (період дії з 01.05.2021 по 01.04.2024) із наданням завіреної копії 

цього договору). 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 22.10.2021 не зважаючи на  отримання від ТОВ «БАВАРИЯ 

ЮГ» Договору № 2-05/21, припинило розподіл електричної енергії на об’єкт ТОВ «БАВАРИЯ 

ЮГ», про що свідчить корінець Повернення до наряду № 690, який містить напис «работа 

выполнена, откл. РТП-798 22.10.2021» (мова та текст корінця Повернення до наряду № 690). 
 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що відключення від електричних мереж 22.10.2021 

споживача послуг з розподілу електричної енергії ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» було здійснено з 

порушенням вимог пункту 7.5 розділу VII Правил, у частині відсутності підстав для такого 

відключення з причини наявності права користування електроустановками на об’єкті за 

адресою: вул. Троїцька, буд. 159/1, м. Миколаїв на підставі діючого Договору № 2-05/21, про 

що АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  був завчасно повідомлений листом ТОВ «БАВАРИЯ 

ЮГ» від 19.10.2021 № 27. 
Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» звернулось із заявою від 19.11.2021 

№ 33 на адресу Товариства (вх. реєстраційний № 24/14709 від 23.11.2021) щодо укладання 

договору на розподіл електричної енергії між АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» з 30.11.2021 у зв'язку 

з передачею в оренду трансформаторної підстанції (місцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Троїцька, 

159/1) з наданням Додаткової угоди від 11.11.2021 № 2 до Договору № 2-05/21.   

Відповідно до листа АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» від 26.11.2021 № 01/24-10797, 

повідомлено ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» та ТОВ «Н АВТО» щодо розірвання з 30.11.2021 з ТОВ «Н 

АВТО» Договору на послуги з розподілу електричної енергії на об’єкт за адресою: м. Миколаїв, вул. 

Троїцька, 159/1 та укладання на підставі заяви від 19.11.2021 № 33 договору на цей об’єкт з 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ».  

Згідно з Заявою – приєднання ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» до умов договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії (вх. реєстраційний № 01-11/3891 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО») на об’єкт за адресою: вул. Троїцька, 159/1, м. Миколаїв, станом на 

момент перевірки ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» отримує послуги з розподілу електричної енергії на 

підставі умов укладеного з АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  Договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії від 30.11.2021 № 40/1353. 

Відновлення розподілу електричної енергії на об’єкт ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» за адресою:      

вул. Троїцька, 159/1, м. Миколаїв, здійснено 09.12.2021, про що свідчить корінець Повернення до 

наряду № 764/1, який містить напис «підключення виконано персоналом споживача 

ТОВ «БАВАРИЯ ЮГ» на власному обладнанні (РТП 798)». 
 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти  

1) постанову, якою: 
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Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 23399393) щодо недопущення надалі 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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 23399393) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, для чого протягом місяця після припинення чи скасування 

воєнного стану в Україні привести свої дій стосовно гр. Будько В. Ю. у відповідність 

до вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, шляхом надання технічних умов на приєднання разом із 

розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на 

оплату вартості послуги, про що протягом 10 робочих днів після виконання цього 

зобов’язання повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Миколаївській 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 застереження  

AT «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

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 21 червня 2022 року  

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

виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року № 116, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 01 грудня 2021 року № 2441 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 26 січня  

2022 року № 98, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) 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 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог 

цього розділу; 
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Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме: 

пункту 1.2.13 глави 1.2 розділу І (у редакції що діяла до 01 липня 

2020 року), яким встановлено, що у разі надання електроустановки або її 

частини в оренду за умов, що передане в оренду устаткування забезпечує 

завершену функціональну дію на ринку електричної енергії (виробництво, 

передачу, розподіл або споживання електричної енергії), та обумовлення 

договором оренди передачі орендареві відповідних повноважень щодо 

врегулювання договірних відносин з учасниками роздрібного ринку щодо 

електрозабезпечення орендованої електроустановки або її частини між 

орендарем та відповідними суб’єктами мають бути укладені відповідні 

договори згідно з вимогами цих Правил. В усіх інших випадках передбачені 

цими Правилами договори укладаються з власником електроустановки, 

пункту 1.2.15 глави 1.2 розділу І, яким встановлено, що укладення, 

внесення змін, продовження строку дії чи розірвання будь-якого із договорів, 

передбаченого цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог 

законодавства та цих Правил, 

пункту 4.27 розділу IV, яким, зокрема, встановлено, що з новим 

споживачем укладаються договори відповідно до вимог законодавства 

України, зокрема цих Правил, після припинення дії договорів зі споживачем, 

який звільняє приміщення, у частині постачання та розподілу електричної 

енергії на цей об'єкт, 

пункту 7.5 розділу VII, яким встановлено, що у разі усунення 

споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня 

відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної 

енергії споживачу не припиняється; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 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.  

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 

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

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня  

2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022,  Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
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Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23399393) 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 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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», у зв’язку з воєнним станом в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним  відповідно до Указу 

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

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

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

згідно з актом позапланової виїзної перевірки від 16 лютого 2022 року 

№ 116, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 01 грудня 

2021 року № 2441 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23399393) усунути порушення 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), а саме: 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 
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встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог 

цього розділу; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 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, 

для чого протягом місяця після припинення чи скасування воєнного стану  

в Україні привести свої дії стосовно гр. Будько В. Ю. у відповідність до 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, шляхом надання технічних умов на приєднання разом  

із розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунком на оплату вартості послуги, про що протягом 10 робочих днів після 

виконання цього зобов’язання повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП  

у Миколаївській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


