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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«16» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за 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 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 679 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 05 липня 2022 року № 163  НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) (далі – ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», 

Товариство, Ліцензіат) 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 01 вересня 2021 року по 20 січня 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 162 (далі – Акт № 162).  
 

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 № 162 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Черкаській області  

25 липня 2022 року рекомендованим листом № 1801507699444, який відповідно до інформації 

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

сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 27 липня 2022 року «Відправлення вручено:  

за довіреністю». 
 

Листом від 02.08.2022 № 6385/16-01-01 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 162 (далі – Пояснення Ліцензіата). 
 

 

Так, Актом позапланової невиїзної перевірки № 162 встановлено наступне: 

 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 
 

 

 

 

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

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; 
 

згідно з яким на підставі заяви замовника про 

приєднання електроустановки певної потужності 

ОСР визначає точки забезпечення потужності 
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затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі – Кодекс) 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV 

Кодексу 

 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01.01.2022) 

 

 

виходячи зі структури електричних мереж та 

навантаження в зоні можливого приєднання з 

урахуванням резерву потужності за укладеними 

договорами про приєднання та з урахуванням 

замовленої категорійності з надійності 

електропостачання; 

 

відповідно до якого, зокрема, 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 30 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); 

 

відповідно до якого будівельні роботи з нового 

будівництва, реконструкції та технічного 

переоснащення електроустановок зовнішнього 

електрозабезпечення виконуються ОСР або 

залученими ним спеціалізованими організаціями 

та/або фізичними особами-підприємцями, які мають 

право на виконання цих робіт; 

 

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. 
 

 

01.09.2021 до Черкаської міської філії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» звернулась 

гр. Канюка Т. В. (далі – Замовник) із Заявою про приєднання електроустановки певної 

потужності за типовою формою, наведеною у додатку 3 до Кодексу, а саме приєднання 

житлового будинку за адресою: пров. Полянського, 1, м. Черкаси, при цьому надала 

документи, визначені пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу. 

Заява Замовника зареєстрована ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» вх. № 315 від 01.09.2021. 
 

За результатами розгляду заяви Замовника про приєднання, ОСР із дотримання вимог 

пунктів 4.5.1 та 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу було підготовлено Типовий договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 01.09.2021 (далі – 

Договір), невід’ємним додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок від  03.09.2021 (далі – Технічні умови). 
 

Згідно з пунктами 5 та 6 Технічних умов: 

- точка забезпечення потужності об’єкта Замовника встановлюється: в РУ-0,4 кВ в 

КТП-1021. 
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- точка приєднання встановлюється: на вихідних клемах ввідного автоматичного 

вимикача в ВРП-0,4 кВ (контейнер обліку) на об’єкті Замовника. 
 

Відповідно до пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу Замовник сплачує попередню оплату за приєднання 

на поточний рахунок Виконавця у розмірі 100 відсотків плати у випадку відсутності 

необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для 

приєднання його електроустановок. 
 

Згідно з Технічними умовами здійснення заходів з відведення земельних ділянок для 

надання послуги з приєднання для Замовника не передбачалось.  

Крім того, 03.09.2021 між ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та Замовником було 

укладено Додаткову угоду № 1 до Договору, якою Сторони, керуючись пунктом 4.2 Договору 

узгодили, що замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок 

Виконавця у розмірі 100 відсотків плати упродовж 20 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання 

до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання. 
 

Відповідно до наданого ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 01.09.2021 розрахунку вартості 

плати за приєднання до електричних мереж та наданого 03.09.2021 рахунку на сплату плати 

за приєднання Замовником 03.09.2021 проведено оплату вартості приєднання в розмірі 100 % 

вартості послуги. 

Згідно з пунктом 3.1.4 Договору, Виконавець послуг зобов`язаний забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних 

мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення 

потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних 

мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом. 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу визначено, що 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. 

Тобто, послуга з приєднання електроустановки Замовника до електричних мереж мала 

бути надана до 04.11.2021. 
 

Згідно з положеннями пункту 2.1 розділу II Кодексу, місце (точка) забезпечення 

потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах ОЕС 

України, від якого (якої) ОСР забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання 

електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих 

потужностей, що визначається згідно з чинними нормативними документами. 

Листом від 30.12.2021 № К-852/01-07 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області про те, що в рамках реалізації послуги 

стандартного приєднання для Замовника необхідно виконати будівництво ЛЕП-10 кВ, 

встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції ТП-10/0,4 кВ та будівництво 

ЛЕП-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ, що проєктується.  

Разом з тим, ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» видано 03.09.2021 Технічні умови 

стандартного приєднання, згідно яких точка забезпечення потужності визначена в РУ-0,4 кВ 

КТП – 1021, а не в електромережі 10 кВ ОСР, яке передбачає будівництво ЛЕП-10 кВ, 

встановлення розвантажувальної трансформаторної підстанції ТП-10/0,4 кВ, та будівництво 

ЛЕП-0,4 кВ від ТП-10/0,4 кВ. 
 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV Кодексу будівельні 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення електроустановок 

зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або залученими ним 

спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-підприємцями, які мають право 

на виконання цих робіт. 

Відповідно до пункту 1.1.3 розділу 1 зазначених вище Технічних умов Замовник 

зобов’язаний «Запроєктувати та побудувати ЛЕП-0,4 кВ від ввідного пристрою з ввідними 

автоматичними вимикачами, що встановлений в РУ-0,4 кВ КТП-1021 до ВРП-0,4 кВ, що 

проєктується. Довжину, марку та переріз проводу (кабелю) визначити проєктом».  
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Вищенаведена інформація не відповідає змісту виданих Технічних умов (відповідно до яких 

точка забезпечення потужності об’єкта Замовника встановлюється в: РУ 0,4 кВ в КТП 1021, точка 

приєднання встановлюється: на вихідних клемах ввідного автоматичного вимикача в  

ВРП 0,4 кВ (контейнер обліку) на об’єкті Замовника) та свідчить про недотримання 

Ліцензіатом вимог пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV Кодексу, пункту 4.7.1 глави 4.7 

розділу IV Кодексу, та про порушення вимог підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов 

з розподілу електричної енергії. 
 

Крім того, проаналізувавши надані ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» до НКРЕКП та 

Сектору НКРЕКП у Черкаській області листом від 30.12.2021 № К-852/01-07 копії 

документів, НКРЕКП листом від 20.01.2022 № 476/17.1.3/8 -22 зобов`язала ОСР привести свої 

дії у відповідність до вимог пункту 2.1 розділу II Кодексу, пункту 4.1.19 глави 4.1 та пункту 

4.7.1. глави 4.7 розділу IV Кодексу, а саме в 10-денний термін внести зміни до Технічних 

умов. 

08.02.2022 Черкаською міською філією ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» було внесено 

відповідні зміни до Технічних умов, про що ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом  

від 10.02.2022 № 1804/10 повідомило НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області.  
 

Згідно з пунктами 5, 5.1, 6 та 6.1  Технічних умов (зі змінами): 

5. Точка забезпечення потужності: РУ-10 кВ ТП-492 та РУ-10 кВ КТП-1021 – власник 

Черкаська міська філія. 

5.1. Найближча точка в існуючих електричних мережах: РУ-10 кВ КТП-1021. 

6. Точка приєднання: на вихідних клемах ввідного автоматичного вимикача в  

ВРП 0,4 кВ (контейнер обліку) на об’єкті Замовника. 

6.1. Напруга в точці приєднання 0,4 кВ. 
 

Разом з тим, у Технічних умовах (зі змінами) у розділі 1 «Вимоги до електроустановки 

Замовника» залишились вимоги до Замовника щодо проєктування та будівництва 

зовнішніх мереж. 

Так, у пункті 1.1.3 розділу 1 вказаних Технічних умов зазначено: «Запроєктувати та 

побудувати ЛЕП-0,4 кВ від ввідного пристрою з ввідними автоматичними вимикачами до 

ВРП-0,4 кВ, що проєктується. Довжину, марку та переріз проводу (кабелю) визначити 

проєктом». 

З огляду на викладене, Ліцензіатом не усунуто недоліки, вказані у листі НКРЕКП  

від 20.01.2022 № 476/17.1.3/8-22, та залишено вимоги до Замовника щодо проєктування та 

будівництва зовнішніх мереж, що свідчить про порушення пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу 

IV Кодексу, відповідно до якого будівельні роботи з нового будівництва, реконструкції та 

технічного переоснащення електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються 

ОСР або залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-

підприємцями, які мають право на виконання цих робіт. 

 

Слід зазначити, що у зв’язку з необхідністю відведення земельної ділянки для 

будівництва трансформаторної підстанції КТП-10/0,4 кВ ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

листом від 29.10.2021 № 10096/09-01-01 звернулось до користувача земельної ділянки – 

Садово-городнього кооперативу «Надія» (далі – СГК «Надія»), який, відповідно до 

Інформації з Державного земельного кадастру про право власності та речові права на 

земельну ділянку станом на 29.10.2021, є користувачем земельної, яка має використовуватись 

для розміщення, будівництва, експлуатації трансформаторної підстанції КТП-10/0,4 кВ, щодо 

надання дозволу на користування частиною земельної ділянки, на яку поширюється право 

сервітуту, з подальшим виготовленням технічної документації із землеустрою, встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, укладання договору 

земельного сервітуту та державної реєстрації права земельного сервітуту для розміщення, 

будівництва та експлуатації трансформаторної підстанції КТП-10/0,4 кВ.  

 

Разом з тим, у листі від 30.12.2021 № К-852/01-07 Ліцензіат зазначає, що Черкаська 

міська філія ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом від 29.10.2021 № 5662 (із затримкою на 

4 календарних дні) повідомила Замовника про збільшення строку проєктування на 
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30 календарних днів (тобто до 04.12.2021) через здійснення заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, при цьому 

зазначила, що додає «копію листа ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 до 

Департаменту архітектури та містобудування Черкаської міської ради з метою отримання 

дозволу на розробку проекту землеустрою для розміщення відповідних об’єктів 

електроенергетики». 

Однак, ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» не додало до свого листа від 30.12.2021                      

№ К-852/01-07 копію  листа Черкаської міської філії від 29.10.2021 до Департаменту 

архітектури та містобудування Черкаської міської ради, а додало лист 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 № 10096/09-01-01 до СГК «Надія».  

 

Довідково: листом від 20.07.2022 № 6023/16-01-01 Ліцензіат повідомив НКРЕКП і 

Сектор НКРЕКП у Черкаській області, що до листа Черкаської міської філії 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 № 5662 було додано лист 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 № 10096/09-01-01 до СГК «Надія», а запис про 

лист ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 до Департаменту архітектури та 

містобудування Черкаської міської ради внесено помилково. 

 

Листом від 26.11.2021 № 6183 Черкаська міська філія ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

(із затримкою на 2 календарних дні) повідомила Замовника про збільшення строку 

проєктування на 30 календарних днів (тобто до 03.01.2022) через здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, при 

цьому додала «копію листа ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» від 29.10.2021 № 10096/09-01-01 

до СГК «Надія» з метою отримання дозволу оформлення речового права на земельну 

ділянку». 

 

Однак, СГК «Надія» листом від 07.12.2021 № 3  повідомив Товариство про те, що 

земельна ділянка з кадастровим номером 71110136400:03:15:0023, яка надавалась 

кооперативу в оренду згідно з договором оренди землі б/н від 05.06.2008, повернута 

орендодавцю - Черкаській міській раді 17.06.2011.  

Після отримання зазначеного вище листа СГК «Надія»  ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

звернулось із заявою від 15.12.2021 до Департаменту архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради щодо надання дозволу на розроблення проекту землеустрою з метою 

встановлення земельного сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних 

об’єктів енергетичної інфраструктури орієнтовною площею 0,0045 га за адресою м. Черкаси, 

вул. Кобзарська під трансформаторну підстанцію ТП-10/0,4 кВ, що планується до 

розміщення. 
 

Також, листом від 23.12.2021 № 6599 Черкаська міська філія 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомила Замовника про збільшення строку проєктування 

на 30 календарних днів (тобто до 02.02.2022) через здійснення заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, при цьому 

додала:  

1. Копію листа - відповіді від СГК «Надія» для ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  

від 08.12.2021 про  оформлення дозволу речового права на земельну ділянку.  

2. Копію заяви від 15.12.2021 до Департаменту архітектури та містобудування 

Черкаської міської рада про надання дозволу на розроблення проекту щодо відведення 

земельної ділянки. 

Таким чином, мало місце порушення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 

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

4.1.19 глави 4.1 розділу IV Кодексу, пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV Кодексу, пункту 

4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, дотримання вимог підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії. 

Довідково.   

Листом від 02.02.2022 № 01-06/75929 Департамент архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради повідомив ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» про залишення без 
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розгляду заяви Товариства від 15.12.2021 та поінформував, що для вирішення питання 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту, 

необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг із відповідною заявою та 

переліком документів. 

 08.02.2022 ОСР листом № 1576/09-01-01 повторно звернувся до Черкаської міської 

ради щодо отримання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою. 

 

У зв’язку з замовленням послуги з приєднання електроустановки Замовника  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом від 21.02.2022 № 2129/16-01-01 звернулось до 

Черкаської міської ради щодо надання інформації про прийняті міською радою рішення щодо 

комплексної забудови території по пров. Полянський та пров. Скіфський. 

Листом від 25.03.2022 № 3718-01-25 Департамент архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради повідомив Товариство, що Черкаською міською радою прийнято 

рішення № 2-1481 від 27.08.2015 про розроблення детального плану території в межах вулиць 

Гетьмана Сагайдачного, Пацаєва, Симиренківської, Чайковського, Різдвяної, Бидгощської, 

проспекту Хіміків в місті Черкаси.  

Однак, станом на 25.03.2022 детальний план території, в межах якого наявні земельні 

ділянки по провулках Полянський та Скіфський не розроблявся. 
 

Слід зазначити, що згідно з пунктом 3.1.4 Типового договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) виконавець 

послуг зобов’язаний  забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та 

введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкта 

Замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) об’єкта 

(електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у строки, 

встановлені Кодексом. 

Разом з тим, згідно з вимогами пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352                      

«Про затвердження Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану» операторам систем розподілу, у разі 

об’єктивної неможливості надання послуг з приєднання електроустановок замовників за 

укладеними до 24.02.2022 договорами про приєднання у порядку, визначеному розділом IV 

Кодексу, повідомити замовників згідно з процедурою, визначеною договорами про 

приєднання до електричних мереж, про неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з 

настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення. 

Також, відповідно до пункту 5.4 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) (у редакції, що діяла на момент 

виникнення договірних відносин між сторонами) сторони не несуть відповідальності за 

невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. 

Сторона, для якої виконання зобов’язань стало неможливим унаслідок дії обставин 

непереборної сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про 

початок, тривалість та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії 

обставин непереборної сили підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-

промислової палати України або її територіальним представництвом. Строк виконання 

зобов’язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії обставин 

непереборної сили. 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило Замовника про продовження строку 

виконання зобов`язань за Договором на строк дії обставин непереборної сили листом від 

від 28.02.2022 № 2024/0.2-7.1 та на 16 робочий день з дня прийняття та оприлюднення 

постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352. 

 

Листом від 06.05.2022 № 3936/16-01-01 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» у відповідь на 

лист Сектора НКРЕКП від 21.04.2022 № 51/482-21 поінформувало Сектор НКРЕКП у 

Черкаській області про те, що станом на 05.05.2022 рішення Черкаської міської ради щодо 

надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою з метою встановлення земельного 

сервітуту для будівництва, розміщення та експлуатації лінійних об’єктів енергетичної 

інфраструктури, розміщення трансформаторної підстанції КТП-10/0,4 кВ, щодо якого 
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ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» зверталось до Департаменту архітектури та містобудування 

Черкаської міської ради, до ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» не надходило. 
 

31.05.2022 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» листом № 4584/09-01-01 звернулось до 

Черкаської міської ради з метою отримання інформації:  чи відбувалися у період з 08.02.2022 

сесії Черкаської міської ради, до порядку денного яких було включено розгляд земельних 

питань. 

Разом з тим, Черкаська міська рада листом від 10.06.2022 № 7568-01-25 повідомила ПАТ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», що клопотання Товариства від 08.02.2022 розглянуто, 

підготовлено проект рішення «Про надання ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дозволу на 

розробку документації із землеустрою по вул. Кобзарській, біля перетину з пров. Полянським 

(з метою встановлення земельного сервітуту)». Даний проект рішення передано на розгляд 

сесії Черкаської міської ради, однак з 08.02.2022 міською радою земельні питання не 

розглядались.  

Надалі, листом від 30.06.2022 № 01-07/7479 Черкаська міська рада надіслала на адресу 

ОСР Рішення міської ради № 26-69 від 23.06.2022 «Про надання 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» дозволу на розроблення документації із землеустрою по             

вул. Кобзарській, біля перетину з пров. Полянським (з метою встановлення земельного 

сервітуту)», яким надано дозвіл ОСР на розроблення документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту на 

земельну ділянку площею 3,8286 га (кадастровий номер 71110136400:03:15:0023) з метою 

встановлення земельного сервітуту для розміщення трансформаторної підстанції  

ТП-10/0,4 кВ орієнтовною площею 0,0045 га. 
 

Станом на 19.07.2022 проєктна документація «Стандартне приєднання до електричних 

мереж ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» електроустановок житлових будинків за адресами: 

пров. Полянський, пров. Скіфський, пров. Сарматський в м. Черкаси», яка включає 

приєднання як Замовника, так і 16-ти інших замовників, з якими укладено договори про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу на даній території,  

розроблена та знаходиться на погодженні з іншими власниками інженерно-транспортної 

інфраструктури.  
 

Станом на момент проведення даної перевірки послуга зі стандартного приєднання для 

Замовнику не надана. 

 

Відповідно до Пояснень Ліцензіата у Технічних умовах стандартного приєднання 

до електричних мереж електроустановок від 03.09.2021 № (ідентифікатор) 

ТУ0007860309211230410802222 (зі змінами від 08.02.2022) у розділі 1 «Вимоги до 

електроустановок Замовника» вимоги щодо проєктування та будівництва зовнішніх 

мереж ОСР не зазначались, а також зазначено, що недоліки, вказані у листі НКРЕКП 

від 20.01.2022 № 476/17.1.3/8-22, Ліцензіатом усунуто.  
 

Разом з тим, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у розділі І 

«Вимоги до електроустановок Замовника»  зазначених вище Технічних умовах вказано 

наступне (мовою документу): 

«1. Для одержання потужності Замовнику необхідно виконати: 

… 

1.1.2. Запроектувати та встановити ВРП-0,4 кВ об’єкту з необхідним 

комутаційним обладнанням. 

1.1.3. Запроектувати та побудувати ЛЕП-0,4 кВ від ввідного пристрою з 

ввідними автоматичними вимикачами до ВРП-0,4 кВ, що проектується. Довжину, 

марку та переріз проводу (кабелю) визначити проектом. 

…». 

Таким чином, Ліцензіатом включено у розділ І «Вимоги до електроустановок 

Замовника» вимоги до проєктування та будівництва ВРП-0,4 кВ та ЛЕП-0,4 кВ, а тому  

не усунуто недоліки, вказані у листі НКРЕКП від 20.01.2022 № 476/17.1.3/8-22. 
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Щодо надання пояснень щодо порушення Ліцензіатом пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу у частині несвоєчасного повідомлення Замовника про збільшення строку надання 

послуги із стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення 

земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (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 своїх Поясненнях Ліцензіат зазначив, що  

територія на якій розміщено житловий будинок Замовника не електрифікована, детальний 

план забудови Черкаською міською радою не розроблений, питання узгодження місця 

розташування ТП-10/0,4 кВ та трас прокладання електричних мереж 0,4-10 кВ, з 

відповідним оформленням земельних ділянок у користування Ліцензіатом, є обєктивними 

факторами, які впливають на строки проєктування та будівництва електричних мереж. 

 

Однак, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що зазначені вище обставини 

ніяким чином не впливають на обов’язок Ліцензіата виконувати вимоги пункту 4.2.4  

глави 4.2 розділу IV Кодексу щодо повідомлення Замовника про збільшення строку надання 

послуги із стандартного приєднання на 30 календарних днів (з наданням документального 

підтвердження причин виникнення затримки) не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги. 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

 

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, для чого у строк до 30 вересня 2022 року привести свої дії стосовно 

гр. Канюки Т. В. у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, шляхом приведення Технічних умов 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 03 вересня  

2021 року № (ідентифікатор) ТУ0007860309211230410802222 (зі змінами від 08 лютого 

2022 року) у відповідність до вимог пункту 4.1.19 глави 4.1 та пункту 4.7.1. глави 4.7 

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310, про що до 20 жовтня 2022 року повідомити НКРЕКП 

та Сектор НКРЕКП у Черкаській 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  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

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 16 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 162, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 679 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 05 липня 2022 року № 163, 

установлено, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) 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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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що на підставі заяви 

замовника про приєднання електроустановки певної потужності ОСР визначає 

точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та 

навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності за 

укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої 

категорійності з надійності електропостачання, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що 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 30 

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), 

пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV, яким встановлено, що будівельні роботи 

з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 

електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або 

залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-

підприємцями, які мають право на виконання цих робіт; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині 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 пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 Закону 

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

енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 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: 
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Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22800735) 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; 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що на підставі заяви 

замовника про приєднання електроустановки певної потужності ОСР визначає 

точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних мереж та 

навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву потужності 

за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням замовленої 

категорійності з надійності електропостачання, 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, яким встановлено, що 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 30 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), 

пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV, яким встановлено, що будівельні роботи 

з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 

електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або 

залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними особами-

підприємцями, які мають право на виконання цих робіт; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) у частині 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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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»).  

 

 

Голова НКРЕКП                                                     К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

 

Про  усунення порушень  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

 

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 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, на підставі Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 2022 року № 162, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 679 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22800735) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем 

розподілу), а саме: 

пункту 4.1.19 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, що на підставі 

заяви замовника про приєднання електроустановки певної потужності ОСР 
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визначає точки забезпечення потужності виходячи зі структури електричних 

мереж та навантаження в зоні можливого приєднання з урахуванням резерву 

потужності за укладеними договорами про приєднання та з урахуванням 

замовленої категорійності з надійності електропостачання, 

пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу IV, яким встановлено, що будівельні 

роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 

електроустановок зовнішнього електрозабезпечення виконуються ОСР або 

залученими ним спеціалізованими організаціями та/або фізичними  

особами-підприємцями, які мають право на виконання цих робіт,  

для чого у строк до 30 вересня 2022 року привести свої дії стосовно  

гр. Канюки Т. В. у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, шляхом приведення 

Технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 03 вересня 2021 року № (ідентифікатор) 

ТУ0007860309211230410802222 (зі змінами  від 08 лютого 2022 року) у 

відповідність до вимог пункту 4.1.19 глави 4.1 та пункту 4.7.1 глави 4.7 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, про що до 20 жовтня 2022 року повідомити 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


