
 
 

Департамент  

ліцензійного контролю  
 

«19» липня 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  та визнання такою, що 

втратила чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 11 січня 2022 року № 37»  

та до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 
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 надійшло звернення гр. Підчибій Д. В. від 21.09.2021 (вх. НКРЕКП 

від 22.09.2021 № П-15148/21) щодо недотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) (далі –  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог Кодексу систем розподілу, зокрема 

щодо встановлення точки приєднання не на межі земельної ділянки замовника, або не 

на території цієї земельної ділянки (за згодою замовника), що може свідчити про 

порушення Товариством вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з 

розподілу електричної енергії), у тому числі: 

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 тому числі: 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV (у редакції, що була чинною з 01.07.2020), 

відповідно до якого точка приєднання електроустановок замовника має бути 

розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на 

території цієї земельної ділянки; 
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Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), у тому числі: 

пункту 2.2.2 розділу ІІ, відповідно до якого межа експлуатаційної 

відповідальності між споживачем та оператором системи за технічний стан і 

обслуговування електроустановок напругою до 1000 В встановлюється: 

1) у разі повітряного відгалуження - у точці кріплення проводів лінії 

електропередачі до перших ізоляторів на будівлі або на трубостояку, або на ввідних 

клемах першого комутаційного апарата, встановленого на ввідному пристрої будівлі 

споживача; 

2) у разі кабельного вводу - на наконечниках кабелю живлення, приєднаних до 

ввідних клем першого комутаційного апарата, встановленого у ввідному пристрої 

будівлі споживача 

пункту 2.2.3 розділу II, відповідно до якого межа експлуатаційної 

відповідальності за технічний стан і обслуговування електроустановок напругою  

1000 В і вище встановлюється: 

1) на з'єднувачі прохідного ізолятора повітряної лінії із зовнішньої сторони 

закритих розподільних пристроїв або на виході проводу з натяжного затискача 

портальної відтяжної гірлянди ізоляторів відкритих розподільних пристроїв; 

2) на наконечниках кабельних або повітряних вводів живильних чи розподільних ліній; 
 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення 

ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

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. 

 

Також, до НКРЕКП надійшло звернення гр. Старинець Н. С. від 04.10.2021  

(вх. НКРЕКП від 06.10.2021 № С-14986/21/1)  щодо  недотримання Товариством 

процедури надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж, а саме 

підписання акта про надання послуги з приєднання сторонами договору до фактичного 

виконання Ліцензіатом будівельних робіт в електричних мережах, що може свідчити 

про порушення Товариством вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розпод 

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), зокрема: 

пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 07.12.2019), 

відповідно до якого процедура надання послуги стандартного приєднання передбачає: 

надання Замовником заяви ОСР про приєднання за формою, наведеною в 

додатку 2 до цього Кодексу, та необхідних документів, визначених у пункті 4.4.2 глави 

4.4 цього розділу; 

визначення типу приєднання по відстані та величині потужності. Відстань 

визначається по прямій лінії від точки приєднання електроустановок Замовника до 

місця забезпечення потужності ступеня напруги 0,4 - 20 кВ, що відповідає ступеню 
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напруги в точці приєднання. За величину потужності приймається загальна величина 

потужності електроустановок Замовника разом з існуючою дозволеною потужністю. У 

разі незгоди Замовника із визначенням типу приєднання як нестандартного сторони 

мають на місцевості спільно провести необхідні вимірювання, на підставі яких 

остаточно визначається тип приєднання; 

підготовку і видачу Замовнику договору про стандартне приєднання, 

підписаного ОСР, та технічних умов, які є невід'ємним додатком до цього договору, 

підписання договору про приєднання Замовником; 

реєстрацію ОСР підписаного двома сторонами договору про приєднання; 

оплату Замовником вартості приєднання відповідно до умов договору про 

приєднання; 

підготовку ОСР проекту зовнішнього електрозабезпечення; 

подання Замовником розробленої ним проектної документації на погодження 

ОСР щодо її відповідності вимогам технічних умов; 

виконання ОСР будівельних робіт у мережі від точки забезпечення потужності 

до точки приєднання Замовника; 

улаштування вузла (вузлів) вимірювання, яке виконує ОСР або незалежний 

постачальник послуги комерційного обліку за вибором Замовника; 

подання ОСР робочої напруги в точку приєднання електроустановок Замовника 

(на контактні з'єднання електричних мереж (межа балансової належності)); 

підписання акта надання послуги про приєднання сторонами договору; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення 

ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

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. 

 

Ураховуючи викладене, на засіданні НКРЕКП 11.01.2022, що відбулось у формі 

відкритого слухання, було прийнято постанову НКРЕКП від 11.01.2022 № 37 «Про 

проведення позапланової виїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 11.01.2022 № 37 та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 02.02.2022 № 115 

НКРЕКП розпочато з 10.02.2022 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, 

зупинити проведення позапланових перевірок та планових перевірок суб’єктів 

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

 

1) прийняти постанову НКРЕКП, з урахуванням звернення гр. Підчибій Д. В. 

від 21.09.2021, на підставі якої: 
 

1. Провести позапланову невиїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735)  в 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 2022 року № 37 «Про проведення позапланової виїзної перевірки  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

 

2) прийняти постанову НКРЕКП, з урахуванням звернення гр. Старинець Н. С. 

від 04.10.2021, на підставі якої: 
 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735)  в частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 
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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та 

визнання такою, що втратила чинність, 

постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 11 січня 2022 року № 37 

 

 

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. Підчибій Д. В. від 21 вересня 2021 року Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Провести позапланову невиїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22800735)  в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 
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2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 11 січня 2022 року № 37 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО». 

 

 

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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  

 

 

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. Старинець Н. С. від 04 жовтня 2021 року Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22800735)  в частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                            К. Ущаповський 

 


