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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«09» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

 

На підставі постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 682 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 07 липня 2022 року № 171, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) (далі – АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

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 29 квітня 2021 року по 03 липня 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 149 (далі – Акт № 149).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 149 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Чернігівські області  

21 липня 2022 року рекомендованим листом № 1400055026671, який відповідно до інформації 

щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному 

сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 25 липня 2022 року «Відправлення вручено:  

особисто». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 01 серпня 2022 року) ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 149. 

 
 

Так, Актом № 149 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. 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; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати послуги 

з приєднання електроустановки замовника до 
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підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01.01.2022) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310  

системи розподілу електричної енергії з 

урахуванням положень статті 21 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» за умови 

дотримання замовником вимог Кодексу систем 

розподілу 

 

в частині ненадання замовнику послуги з 

приєднання до електричних мереж в термін, 

визначений Кодексом 

На підставі заяви гр. Біль А.М. про приєднання електроустановки (збільшення 

існуючої потужності) (вх. Товариства від 19.04.2021 № ТУ16-06-19022021) між 

гр. Білем А.М. та АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» укладено Договір про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу від 29.04.2021 № К-07-21-0401 (далі – Договір), 

невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок від 29.04.2021 № 009-045/2021. Величина замовленої 

до приєднання (збільшення існуючої потужності 2,5 кВт) потужності становить 7 кВт 

(перший ступінь потужності). 

25.05.2021 гр. Білем А.М., на виконання умов Договору, на підставі рахунку від 

20.05.2021 № CN 16-009-045/21, в повному обсязі сплачено вартість послуги зі 

стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі, а саме, у розмірі 

11 088,00 грн з ПДВ. 

Перевіркою встановлено, що між гр. Білем А.М. та АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

25.05.2021 укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, згідно з положеннями пункту 1 якої, 

сторони дійшли згоди встановити термін надання послуги Виконавцем за Договором 

75 (сімдесят п’ять) робочих днів з дати оплати Замовником вартості плати за приєднання. 

Таким чином, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу та Додаткової 

угоди № 1, послуга з приєднання по Договору мала бути надана гр. Білю А.М. 

до 09.09.2021 (включно).  

Гр. Біль А.М.  у своєму зверненні від 27.04.2022 (вх. НКРЕКП від 03.05.2022  

№ Б-3526/22) зазначає, що (мовою документу): «Сьогодні пройшов рівно рік від дня 

заключення договору про приєднання до стандартних мереж. ЖОДНИХ РОБІТ не 

проведено». 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 31.05.2022 № 26/3466/01-14 було 

повідомлено НКРЕКП, що послуга з приєднання буде надана після усунення обставин 

непереборної сили: військової агресії російської федерації проти України. 

Поряд з цим, до Сектору НКРЕКП у Чернігівській області надійшов лист 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 11.07.2022 № 26/4447/01-14 з додатками до нього, яким 

надано копію Довідки без номера та без дати про виконання будівельно-монтажних робіт 

згідно Договору в частині зовнішнього електрозабезпечення (від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання). 

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що була 

чинною до 01.06.2021), фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта замовника 

(будівництва електричних 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. 

Підпунктом 8.2 пункту 8 Договору визначено, що Акт про надання послуги з 

приєднання до електричних мереж системи розподілу може бути також оформлений 
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Сторонами цього Договору після подання робочої напруги та проведення випробувань 

електрообладнання Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 11.07.2022 

№ 26/4447/01-14 надало до Сектору НКРЕКП у Чернігівській області копію акту здачі-

прийняття наданої послуги з приєднання до електричних мереж Ліцензіата 

електроустановок Замовника від 05.07.2022 № 009-045/2021, який підписаний 

гр. Білєм А.М. 05.07.2022. 

 

Таким чином Ліцензіатом недотримано встановлені Кодексом та Додатковою угодою 

№ 1 від 25.05.2021 до Договору терміни надання послуги зі стандартного приєднання гр. 

Білю А.М. на 300 календарних днів(станом на 05.07.2022). 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22815333) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про застереження АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 09 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 149, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 682 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 07 липня 

2022 року № 171, 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 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, в частині 
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обов’язку ОСР надати замовнику послуги з приєднання до електричних мереж 

в строк, визначений Кодексом; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(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 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:  
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) 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 

 
 


