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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«16» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 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 19 липня 2022 року № 785 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 19 липня 2022 року № 205  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 03 вересня 2019 року по 03 лютого 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 28 липня 2022 року № 187 (далі – Акт № 187).  
 

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 № 187 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Черкаській області  

29 липня 2022 рекомендованим листом № 1801507700256, який відповідно до інформації щодо 

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

АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 01 серпня 2022 року «Відправлення вручено:  

за довіреністю». 
 

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

(граничний термін 08 серпня 2022 року) ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 187. 
 

Так, Актом № 187 встановлено 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; 
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пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2019 № 310  

(у редакції, що діяла до 07.12.2019) 

(далі – Кодекс) 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01.01.2022) 

 

 

яким встановлено що, процедура надання 

послуги стандартного приєднання передбачає, 

зокрема, виконання ОСР будівельних робіт у мережі 

від точки забезпечення потужності до точки 

приєднання Замовника;  

 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які 

є обов’язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

 

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. 
 

 

19.08.2019 до ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» звернулась гр. Старинець Н. С. (далі – 

Замовник) із заявою про приєднання електроустановки певної потужності, а саме житлового 

будинку, при цьому надала документи, визначені пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

систем розподілу. 

Заява Замовника зареєстрована ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 19.08.2019 за вх. № 422. 
 

Відповідно до поданої Замовником заяви про приєднання електроустановки певної 

потужності ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» були видані Технічні умови стандартного 

приєднання від 03.09.2019 № 435/2019 разом з проєктом договору про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу.  

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу укладено 

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» з Замовником 13.09.2019 за № 930-03/18-19 (далі – Договір).  

Здійснення заходів з відведення земельних ділянок для надання послуги з приєднання не 

передбачалось. 
 

Згідно з наданим ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» рахунком від 17.09.2019 Замовником 

19.09.2019 проведено 100 % оплату вартості приєднання за Договором. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 30 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про 

приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування 

та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання. 

 

Відповідно до положень пункту 3.7 Договору: «узгоджений Сторонами строк, в який 

Виконавець послуг забезпечує приєднання (будівництво, реконструкція, технічне 

переоснащення та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об’єкта Замовника від точки забезпечення потужності до точки 

приєднання) об’єкта Замовника до електричних мереж системи розподілу становить 130 днів,  

що обґрунтовується вимогами нормативних документів, що визначають строки проектування 

та будівництва, або іншими причинами, які погоджені Сторонами.  

Таким чином, з урахуванням пункту 3.7 Договору, кінцевий термін надання послуги з 

приєднання становить 27.01.2020.  

Відповідно до Робочого проєкту від грудня 2019 року (без дати) № 189-19-0-ЕП-2, 

розробленого  ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО», необхідно було:  

1. На Л-3 ТП-804 демонтувати існуючий провід 4А-25 від оп. 6 до оп. 10; 
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2. На Л-3 ТП-804 змонтувати новий провід 4А-35 від оп. 6 до оп. 10; 

3. На оп. 10 замінити траверси на нові; 

4. Змонтувати власний контур заземлення на оп. 6, 8, 10 Л-3 ТП-804; 

5. Демонтувати існуючий ввід та змонтувати ввід від оп. 10 Л-3 ТП-804. 
 

Разом з тим, Черкаською філією ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 20.11.2019 фактично 

було змонтовано відгалуження від ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-804 оп. 10 до ввідного пристрою 

та встановлено ввідний пристрій з ввідним комутаційним апаратом згідно з Робочим 

проектом від листопада 2019 року (без дати) № 129-19-0-ЕП-2, що підтверджується Актом 

приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів б/д б/н, 

відповідно до якого по закінченні технічного переоснащення (реконструкції) об’єкт пройшов 

випробування та зданий в експлуатацію 20.11.2019, та Актом приймання виконаних 

будівельних робіт за 01.11.2019-30.11.2019 (форма КБ-2в) від 25.11.2019. 
 

За повідомленням ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» роботи виконано після проведення 

розрахунків пропускної здатності ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-804, якими було визначено 

достатність пропускної здатності ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ТП-804 та відповідність рівнів напруги в 

точці приєднання вимогам Кодексу та ДСТУ EN 50160:2014 з урахуванням замовленої до 

споживання потужності. 

 

04.12.2019 після завершення зазначених робіт ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» видало 

Замовнику довідку про виконання технічних умов та договору про приєднання до 

електричних мереж. 

04.12.2019 між ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та Замовником підписано Акт здачі-

приймання виконаних робіт (наданих послуг) про надання послуги зі стандартного 

приєднання електроустановок згідно з Договором, відповідно до якого: «послуга надана 

своєчасно та у повному обсязі. Претензій та зауважень Сторони одна до одної не мають».  

05.12.2019 Черкаською філією ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» укладено з Замовником 

Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії № 338109. 
 

Однак, фактично роботи зі створення технічної можливості Споживачем 

отримувати замовлену потужність виконані ОСР лише 18.03.2021 шляхом заміни 

існуючого проводу 4А-25 на 4А-35 на лінії 0,4 кВ Л-3 від ТП-804 від опори 6 до опори 10 

відповідно до робочого проєкту № 189-19-0-ЕП-2, що підтверджується Актом приймання-

здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів б/д б/н, відповідно до 

якого по закінченні технічного переоснащення (реконструкції) об’єкт пройшов випробування 

та зданий в експлуатацію 18.03.2021, та Актом приймання виконаних будівельних робіт за 

01.03.2021-31.03.2021 (форма КБ-2в) від 29.03.2021. 
 

Таким чином, не виконання будівельних робіт в електричних мережах ОСР 

відповідно до розробленого проєкту зовнішнього електрозабезпечення вважається не 

виконанням ОСР умов Договору про надання послуги зі стандартного приєднання. 

Зважаючи на вищевикладене, розглянувши звернення Замовника, комісія з перевірки 

встановила порушення ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» вимог пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу, підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у редакції, що 

діяла до 01.01.2022). 
 

Комісія з перевірки довідково зазначає наступне.  

Листом від 15.07.2022 № 5933/16-01-01 ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» повідомило 

НКРЕКП про те, що 28.06.2022 до Товариства надійшла Ухвала від 27.06.2022 

Господарського суду Черкаської області про прийняття до розгляду позовної заяви                         

від 23.06.2022 Замовника до ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» про стягнення 74 129,80 грн, у 

т. ч. 51 372,00 грн основного грошового зобов’язання та 22 757, 80 грн пені, за порушення 

строків виконання зобов’язань за Договором та відкриття провадження у справі  

№ 17-14-01/1494 (925/588/22). 
 

 

 



4 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

 

Застерегти ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 22800735) 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  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

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 16 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 28 липня 2022 року № 187, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 785 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» та на підставі посвідчення на 

проведення позапланової невиїзної перевірки від 19 липня 2022 року № 205, 

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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пункту 4.2.3 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2019 року № 310 (у редакції, що діяла  

до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що процедура надання послуги 

стандартного приєднання передбачає, зокрема, виконання ОСР будівельних 

робіт у мережі від точки забезпечення потужності до точки приєднання 

Замовника; 

підпункт 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; 

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 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 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22800735) 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 


