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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 № 760 «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 27 серпня 2021 року по 09 лютого 2022 року, 

за результатами якої складено Акт від 22 липня 2022 року № 170.  
 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» листом від 04.08.2022 № 8/2-02/1604 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 22 липня  

2022 року № 170.  
 

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

№ 170 встановлено наступне:  
№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

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 січня 2022 року) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 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 укладати договори, які є 

обов'язковими для здійснення ліцензованої діяльності,  

та виконувати умови цих договорів; 

 

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 строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання; 
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пункту 4.1. Типового договору 

про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

розподілу, що є додатком 1 до 

Кодексу 

яким встановлено, що у випадку необхідності 

відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів 

електроенергетики для приєднання електроустановок 

замовник сплачує плату за приєднання на поточний 

рахунок ОСР у такому порядку:  

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної 

рахунком на оплату вартості приєднання, у продовж 20 

робочих днів від дати отримання технічних умов, 

розрахунку вартості плати за приєднання до електричних 

мереж та рахунку на сплату плати за приєднання,  

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, 

визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, 

упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного 

робочого дня від дати узгодження з усіма 

заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної 

документації щодо електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об’єкта замовника. 

 

До НКРЕКП надійшло звернення від ТОВ «Укртауер» від 25.11.2021 № 21-out-2184 щодо 

недотримання АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» строків надання послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж. 

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

ТОВ «Укртауер» 12.08.2021 звернулось до АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із заявою № З-00771 

про приєднання до електричних мереж об’єкта замовника (споруда зв’язку - вежа) з величиною 

замовленої до приєднання потужності 15 кВт (перший ступінь потужності). 

Відповідно до заяви про приєднання від 12.08.2021 № З-00771 Товариством укладено із 

Замовником публічний договір про стандартне приєднання до електричних мереж (далі – 

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

27.08.2021 № ТУ0006392708211240710000001. Замовлена до приєднання потужність – 15 кВт  

(І ступінь потужності). 

На підставі цього Договору АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» було надано ТОВ «Укртауер»  

розрахунок та рахунок від 27.08.2021 № 639 на оплату 100 % вартості приєднання. 

Оплату вартості послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж згідно 

рахунку від 27.08.2021 № 639 ТОВ «Укртауер» здійснено у повному обсязі 31.08.2021 у сумі                 

19 386 грн (з ПДВ) (100%).  

Таким чином послуга з приєднання електроустановок ТОВ «Укртауер» до електричних 

мереж повинна була бути надана до 16.10.2021 (включно).  

За інформацією Товариства, для можливості реалізації стандартного приєднання об’єктів 

замовника ОСР необхідно, зокрема побудувати мачтову ТП-10/0,4 кВ потужністю 25 кВА, 

встановити додаткову проміжну анкерну опору № 18/1 Л-38, побудувати ПЛІ-0,4 кВ Л-1 від 

МТП-708 до межі земельної ділянки замовника, що пов’язане з необхідністю здійснення заходів 

щодо відведення земельних ділянок. При цьому, ОСР при видачі замовнику рахунку на оплату 

вартості послуги з приєднання не врахував необхідність здійснення заходів із землевідведення 

та відповідно не видав замовнику рахунок на оплату 20 % вартості робіт із стандартного 

приєднання. 

Слід зазначити, що АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» листами від 14.09.2021 № В-000639-01, 

від 13.10.2021 № В-00639-02, від 11.11.2021 №В-000639-03 та від 10.12.2021 №В-000639-04 

повідомляло ТОВ «Укртауер» про перенесення строку надання послуги з приєднання через 

необхідність здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок. 

Проаналізувавши листи Товариства про збільшення строку надання послуги з приєднання 

Комісією з перевірки встановлено, що ОСР при направленні листів замовнику про продовження 

строку надання послуги з приєднання тричі додавав один і той же лист до Новоселицької 

міської ради від 14.09.2021 № 20\4692. Зазначене свідчить про те, що ОСР жодних інших дій 

щодо відведення земельних ділянок за зазначений період не здійснював. 
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Отже, ОСР шляхом надання рахунку на оплату 100% вартості послуги з приєднання до 

електричних мереж у разі необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів 

електроенергетики для приєднання електроустановок порушив вимоги пункту 4.1 Типового 

договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 

№ 1 до Кодексу. 

 

Довідково: 

Листом від 13.12.2021 № 21-out-2320 ТОВ «Укртауер» повідомило НКРЕКП та  

Сектор НКРЕКП у Чернівецькій області про врегулювання непорозуміння, яке виникло з  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» під час приєднання електроустановки замовника та звернулося із 

проханням не розглядати (відкликати) заяву-скаргу від 25.11.2021 № 21-out-2184. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 04.08.2022  

№ 8/2-02/1604 із додатками до нього, станом на 17.12.2021 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  

в повному обсязі надано ТОВ «Укртауер» послугу з приєднання електроустановки споруди 

електрозв’язку – вежа CR9002 за адресою: вул. Складська, с. Довжок, потужністю – 15 кВ  

та напругою – 0,4 кВ, що підтверджується наданням замовнику Повідомленням про надання 

послуги з приєднання ПВ000639270821 1 24 07 1 171221. 
 

 

 

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 № 170, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 760 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної  

перевірки від 14 липня 2022 року № 188, 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання; 

пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем 

розподілу, яким встановлено, що у випадку необхідності відведення 

земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для 

приєднання електроустановок замовник сплачує плату за приєднання на 

поточний рахунок ОСР у такому порядку:  

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату 

вартості приєднання, у продовж 20 робочих днів від дати отримання 

технічних умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних 

мереж та рахунку на сплату плати за приєднання,  

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної 

рахунком на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів 

починаючи з наступного робочого дня від дати узгодження з усіма 

заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об’єкта 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) 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:  
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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 


