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Обґрунтування 

до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  та визнання такою, що 

втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 11 січня 2022 року № 41» 
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом 

проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є 

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, 

її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення. 
 

До НКРЕКП надійшли звернення: 

гр. Кокоть П. Ю. (вх. НКРЕКП від 07.12.2021 № К-20266/21) щодо 

недотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) строків надання послуги зі стандартного приєднання до 

електричних мереж системи розподілу та недотримання терміну надання повідомлення 

про збільшення строку надання послуги зs стандартного приєднання. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних 

умов з розподілу електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого оператор системи розподілу зобов’язаний 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, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14.03.2019 № 310 (далі – Кодекс) (у редакції, що діяла з 01.01.2021), у. т. ч. вимог: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, відповідно до якого 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 



2 

 

становить 60 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 10 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). У разі неможливості 

здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) 

пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на 

строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не 

підлягає зменшенню. 

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в 

межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в 

установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, 

у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та 

контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих 

зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого 

представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів 

щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики. 

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку 

надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про 

що ОСР інформує замовника. 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  

від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови 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. 

гр. Прокопця А. М. (вх. НКРЕКП від 03.12.2021 № П-20121/21) щодо 

недотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (строків 

надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу 

та недотримання терміну надання повідомлення про збільшення строку надання 

послуги з стандартного приєднання. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних 

умов з розподілу електричної енергії, зокрема: 
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пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», відповідно до якого оператор системи розподілу зобов’язаний дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 01.01.2021), у т. ч. вимог: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, відповідно до якого 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 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 10 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). У разі неможливості 

здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) 

пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про приєднання на 

строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не 

підлягає зменшенню. 

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в 

межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в 

установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, 

у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та 

контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих 

зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого 

представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів 

щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики. 

Після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку 

надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про 

що ОСР інформує замовника. 

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. 
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Враховуючи викладене, на засіданні НКРЕКП 11.01.2022, що відбулось у формі 

відкритого слухання, прийнято постанову НКРЕКП від 11.01.2022 № 41 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 11.01.2022 № 41 та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 07.02.2022 № 131 

НКРЕКП розпочато з 15.02.2022 проведення зазначеної позапланової виїзної перевірки.  

Водночас, у зв'язку з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, 

затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», відповідно до повноважень, наданих Законом 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», 01.03.2022 на засіданні НКРЕКП, яке проводилося 

у формі відкритого слухання, прийнято постанову № 335 «Про врегулювання деяких 

питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (далі – Постанова 

№ 335). 

Так, пунктами 1 та 2 Постанови № 335 тимчасово, на період дії воєнного стану, 

зупинено проведення позапланових перевірок та планових перевірок суб’єктів 

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

проведення яких передбачено Планом здійснення заходів державного контролю 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженим постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  

від 17 листопада 2021 року № 2222. 

Рішення про відновлення проведення таких перевірок буде прийнято НКРЕКП 

протягом 30 робочих днів після закінчення воєнного стану в Україні. 

Перевірки, які станом на 24 лютого 2022 року були розпочаті, але не 

завершені, вважати такими, що не відбулись. 
 

Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 13.05.2022 № 573 «Про 

внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 

і від 26 квітня 2022 року № 481» НКРЕКП дозволено протягом періоду воєнного стану 

проводити позапланові невиїзні перевірки за дотриманням суб'єктами 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, за наявності загрози, що має 

значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист 

навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави. 
 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними 

постановою КМУ від 13.05.2022 № 573), Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти постанови НКРЕКП, на підставі яких: 
 

1. Провести позапланові невиїзні перевірки АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 
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Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, зокрема вимог підпункту 1 частини 

третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», розділу IV Кодексу, 

у т. ч. пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу та підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 
 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 11 січня 2022 року № 41 «Про проведення позапланової виїзної перевірки                      

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                                                                         Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та 

визнання такою, що втратила 

чинність, постанови Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 11 січня 

2022 року № 41 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю)  

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», постанови НКРЕКП 

від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні»  та з урахуванням 

звернення гр. Прокопця А. М. (вх. НКРЕКП від 03 грудня 2021 року № П-

20121/21) Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

1. Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 січня  
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2022 року № 41 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО». 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та  

з урахуванням звернення гр. Кокоть П. Ю. (вх. НКРЕКП від 07 грудня 2021 року 

№ К-20266/21) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 


