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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 12 липня 2022 року № 759 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

«ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760) (далі – АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», 

Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії та 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 22 квітня 2021 року по 21 січня 2022 року, 

за результатами якої складено Акт від 22 липня 2022 року № 169.  
 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» листом від 04.08.2022 № 8/2-02/1603 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 22 липня  

2022 року № 169.  
 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 22 липня 2022 року  

№ 169 встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 

березня 2018 року № 310 (далі – 

Кодекс)  
 

 
 

 

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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що при отриманні неповного 

комплекту документів або неналежно оформлених 

документів, направлених поштовим відправленням (або в 

електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру 

заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від 

дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, 

указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів з обґрунтування 

причин наведених зауважень. 
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До НКРЕКП надійшло звернення від гр. Рафалович О.Г. від 03.12.2021 б/н щодо 

недотримання АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» строків надання зауважень до заяви про 

приєднання. 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено, що від  

гр. Рафалович О.Г. через веб-сайт АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 05.10.2021 та 21.10.2021 

надійшли звернення з двома файлами у форматі P7S. 

Враховуючи формат отриманих файлів (P7S – документ підписаний цифровим підписом), 

Товариством здійснено спробу відкрити отриманні файли за допомогою офіційного порталу 

України id.gov.ua, однак файли неможливо було відкрити. 

 На вищезазначені звернення ОСР були надані відповіді листами від 21.10.2021 № 1875 та 

від 16.11.2021 № 1987 щодо відсутності кваліфікованого цифрового підпису, що унеможливлює 

відкриття даних файлів, надісланих замовником, та відсутність заяви про приєднання. 

ОСР листами від 21.10.2021 № 1875 та від 16.11.2021 № 1987 було повідомлено Замовника 

без дотримання вимог пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, а саме несвоєчасно 

повідомлено замовника про повноту та неналежне оформлення документів з обґрунтуванням 

причин наведених зауважень. 

Гр. Рафалович О.Г. рекомендованим поштовим відправленням була подана заява від 

18.11.2021 № З-02165 про приєднання електроустановок замовника об'єкта «багатоквартирний 

житловий будинок з приміщеннями соцкультпобуту», з величиною замовленої до приєднання 

потужності 20 кВт. 

На подану замовником заяву, АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», з порушенням термінів  

надання відповіді в 4 дні, листом від 26.11.2021 № 2054 надало зауваження щодо неналежного 

оформлення документів, що додаються до заяви, та направило їх на поштову адресу                                    

гр. Рафалович О.Г. 

Слід зазначити,  що в заяві про приєднання гр. Рафалович О. Г. в колонці «Про результати 

розгляду цієї заяви прошу інформувати мене» зазначено електронну адресу: 

vmgonchar777@gmail.com.  

Після чого, гр. Рафалович О.Г. повторно, рекомендованим поштовим відправленням, 

направлено заяву від 22.12.2021 № З-02888 про приєднання електроустановок замовника з 

документами.  

В свою чергу, ОСР було надано лист-відповідь щодо необхідності усунення недоліків від 

23.12.2021 № 2149, яку в черговий раз направлено на поштову адресу гр. Рафалович О.Г., 

замість електронної адреси зазначеної в заяві. 

Відповідно, листами від 26.11.2021 № 2054 та від 23.12.2021 № 2149                                                          

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО», без дотримання вимог Кодексу, проінформувало замовника про 

зауваження щодо повноти та належного оформлення документів у спосіб, який не вказаний 

ним у заяві.  

Тобто, ОСР мав повідомити замовника про розгляд заяви, в тому числі, надавати технічні 

умови на приєднання та розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж всіма 

способами вказаними замовником в заяві на приєднання. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 04.08.2022  

№ 8/2-02/1603 з додатками до нього, тільки за заявою № З-02165 від 18.11.2021 у  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» з’явилась можливість побачити наміри замовника в приєднанні 

належної їй електроустановці, оскільки в перших 2 зверненнях була відсутня сама заява, в якій 

відображаються відповідні дані. 

Станом на сьогоднішній день звернень щодо усунення недоліків та/або нових заяв від 

Рафалович О. Г. не надходило. 

Отже, у зв’язку з відсутності повного комплекту документів та неналежного оформлення 

частини документів, в АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» була відсутня можливість розпочати 

процедуру надання Рафалович О. Г. послуги з приєднання. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00130760) 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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 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 22 липня 2022 року № 169, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 759 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної  

перевірки від 14 липня 2022 року № 187, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00130760)  

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 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, що при отриманні неповного комплекту документів або 

неналежно оформлених документів, направлених поштовим відправленням 

(або в електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить 

відповідну інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про 

приєднання від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний 

ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного оформлення 

документів з обґрунтування причин наведених зауважень; 

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 «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00130760) 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 


