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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 № 761 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  

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

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 03 листопада 2021 року по 10 січня 2022 року, за результатами якої складено 

Акт від 22 липня 2022 року № 171.  
 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» листом від 04.08.2022 № 8/2-02/1602 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки від 22 липня  

2022 року № 171.  
 

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

№ 171 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) 

 

 

 

пункту 4.4.3 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 відповідно до пункту 4.4.2  

цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер у разі 

направлення заяви рекомендованим поштовим 

відправленням – не пізніше 1 робочого дня з дня 

отримання документів. 

До НКРЕКП надійшло звернення від гр. Стоянова С.Я. від 01.12.2021 б/н щодо 

недотримання АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» порядку надання послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж. 
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За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено,  

що 03.11.2021 гр. Cтоянов С.Я. рекомендованим поштовим відправленням звернувся до  

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок об'єкта «незавершене 

будівництво багатоквартирного житлового будинку». 

Згідно з копіями підтвердних документів, зазначену заяву було направлено 03.11.2021,  

а ОСР отримано 04.11.2021, що підтверджується випискою з сервісу відстеження відправлень 

АТ «Укрпошта».  

Згідно вимог пункту 4.4.3 глави 4.4 розділу IV Кодексу, у разі направлення заяви з 

додатками до неї, відповідно до пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу, рекомендованим 

поштовим відправленням, наданій замовником заяві ОСР присвоює реєстраційний номер  

не пізніше 1 робочого дня з дня отримання документів. 

Реєстраційний номер заяви повідомляється замовнику в узгоджений з ним спосіб 

(рекомендованим поштовим відправленням, електронною поштою, факсом, за усним запитом 

замовника засобами телефонного/мобільного зв’язку тощо). 

Однак, отриману заяву з документами АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» зареєстровано 

10.11.2021 за № З-02009. 

Тобто, АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» не дотримано терміну реєстрації заяви про 

приєднання до електричних мереж, а саме перевищення терміну склало 3 дні. 

 

 

Довідково: 

Листом від 05.01.2022 гр. Стоянов С.Я. повідомив про врегулювання спірної ситуації 

стосовно приєднання електроустановок до електричних мереж та просив залишити заяву без 

розгляду. 

Згідно з інформацією, наданою АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» у звіті з моніторингу надання 

АТ «ЧЕРНІВЦІОБЕНЕРГО» послуг з приєднання за ІІ квартал 2022 року гр. Стоянову С.Я. 

31.01.2022 надано послугу зі стандартного приєднання, про що направлено замовнику 

повідомлення з ідентифікатором № ПВ 001771231121 1 24 10 1 040222. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 04.08.2022  

№ 8/2-02/1602 з додатками до нього, станом на 31.01.2022 АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»  

в повному обсязі надано Стоянову С.Я. послугу з приєднання електроустановок об’єкта:  

незавершене будівництво багатоквартирного житлового будинку, з величиною замовленої 

потужності 50 кВт., що підтверджується наданням замовнику Повідомленням про надання 

послуги з приєднання ПВ 001771231121124101310122 
 

 

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 № 171, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 761 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» 

та на підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної  

перевірки від 14 липня 2022 року № 189, 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 4.4.3 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

встановлено, що наданій замовником заяві з додатками до неї відповідно до 

пункту 4.4.2 цієї глави ОСР присвоює реєстраційний номер у разі 

направлення заяви рекомендованим поштовим відправленням – не пізніше 1 

робочого дня з дня отримання документів; 

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 


