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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«30» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов 

з розподілу електричної енергії»  

 

На підставі постанови НКРЕКП від 26 липня 2022 року № 816 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 27 липня 2022 року № 220, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) (далі – АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) 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 червня 2021 року по 25 квітня 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 200 (далі – Акт № 200).  
 

 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 18.08.2022 №26/5446/01-14 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта № 200. 
 

Так, Актом № 200 встановлено та зафіксовано 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 01.01.2022) 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі - Кодекс) 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV 

Кодексу 

 

 

 

 

 

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; 

 

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; 

 

у частині ненадання Замовнику послуги з 

приєднання до електричних мереж в термін, 

визначений умовами договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи 

розподілу; 

 

яким визначено що, технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР 

протягом 10 робочих днів з наступного робочого 

дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у 

зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією; 
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пункту 4.4.6 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу 

у частині ненадання замовнику рахунку на 

оплату вартості послуги з приєднання, який 

надається замовнику разом з розрахунком вартості 

плати за приєднання до електричних мереж та 

технічними умовами на приєднання. 

Перевіркою встановлено, що на підставі заяви гр. Дорожі Ю.В. від 03.06.2021 між 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»  та Замовником укладено Договір про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу від 18.06.2021 № 009-065/2021 (далі – Договір 

від 18.06.2021 № 009-065/2021), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 18.06.2021 № ТУ 

0090065180621-1-25-16-1-000000-1. Величина замовленої до приєднання (нове приєднання) 

потужності становить 15,0 кВт (0,4 кВ) (перший ступінь потужності). 

Зважаючи на надходження 03.06.2021 заяви про приєднання від гр. Дорожі Ю.В. 

технічні умови на стандартне приєднання мали бути надано замовнику до 17.06.2021. 

Таким чином, надавши замовнику Технічні умови стандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок від 18.06.2021 № ТУ 0090065180621-1-25-16-1-000000-

1 Товариством порушено термін встановлений пунктом 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу 

на 1 робочий день. 

При цьому, рахунок на оплату вартості послуги з приєднання замовнику видано ОСР 

лише від 24.06.2021, що не відповідає вимогам пункту 4.4.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу 

систем розподілу, згідно яких даний рахунок повинен надаватись замовнику разом з 

розрахунком вартості плати за приєднання до електричних мереж та технічними 

умовами на приєднання. 

Перевіркою встановлено, що між гр. Дорожею Ю.В. та АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

18.06.2021 укладено Додаткову угоду № 1 до Договору від 18.06.2021 № 009-065/2021 (далі – 

Додаткова угода № 1), згідно з положеннями пункту 1 якої сторони дійшли згоди встановити 

термін надання послуги Виконавцем за Договором 75 (сімдесят п’ять) робочих днів з дати 

оплати Замовником вартості плати за приєднання. 

Зважаючи на оплату 02.07.2021 гр. Дорожею Ю.В. на виконання умов Договору 

від 18.06.2021 № 009-065/2021, на підставі рахунку від 24.06.2021 № CN16-009-065/21 вартість 

послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі послуга з 

приєднання електроустановок замовника  мала бути надана до 15.11.2021 (включно). 

Комісія з перевірки зазначає, що станом на 24.02.2022 послуга з приєднання до 

електричних мереж не надана, що свідчить про недотримання встановлених термінів 

надання послуги зі стандартного приєднання гр. Дорожі Ю.В. на 100 календарних днів. 

На виконання 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» Ліцензіат листом від 05.04.2022 № 55/55/394/01-13 повідомив гр. Дорожу Ю.В. 

про неможливість виконання зобов’язань по договору приєднання від 18.06.2021 № 009-

065/2021, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили до їх офіційного закінчення. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 18.08.2022 №26/5446/01-14, 

порушення терміну надання технічних умов гр. Дорожі Ю.В. на один робочий день відбулося 

внаслідок збігу несприятливих умов – великої кількості заяв про приєднання на момент 

підготовки зазначених технічних умов, завантаженості персоналу Прилуцького РЕМ, 

відповідального за даний напрямок. 

Стосовно порушення п.4.4.6, глави 4.5 розділу ІV Кодексу систем розподілу в частині 

неодночасного надання гр. Дорожі Ю.В. технічних умов про приєднання до електричних 

мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 18.06.2021 № ТУ-0090065180621-1-25-16-1-000000-

1, розрахунку плати за приєднання до електричних мереж АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та 

рахунку на сплату плати за приєднання від 24.06.2021, ОСР повідомлено, що 18.06.2021 

гр.  Дорожу Ю.В. в телефонному режимі було сповіщено про готовність надати замовнику 

технічні умови про приєднання до електричних мереж АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 
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18.06.2021 № ТУ-0090065180621-1-25-16-1-000000-1, розрахунок плати за приєднання до 

електричних мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та рахунок на сплату плати за 

приєднання. 24.06.2021 гр. Дорожа Ю.В. за місцем подання заяви отримав зазначені вище 

документи, на рахунку була проставлена дата коли замовник безпосередньо отримав 

документи і щоб замовник мав змогу здійснити оплату в 20-ти денний термін відповідно до 

п.4.5.5 Кодексу систем розподілу. 

Отже, враховуючи вищезазначене та відсутність скарг з боку гр. Дорожі Ю.В. до 

Товариства та НКРЕКП стосовно термінів надання зазначених документів Ліцензіат 

вважає порушення п.4.4.6, глави 4.5 розділу ІV Кодексу систем розподілу не обґрунтованим. 

Перевищення строку надання послуги з приєднання електроустановок замовника 

гр. Дорожи Ю.В., за поясненнями Товариствасталося в зв’язку з розповсюдженням 

коронавірусу COVID-19, який почав набирати оберти наприкінці 2019 року. 

АТ  «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» мало тримати баланс пов’язаний із достатньою кількістю 

працездатного персоналу для виконання стратегічних функцій ОСР з однієї сторони та 

забезпечення дотримання термінів приєднань з іншої. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що поняття форс-мажорних 

обставин, регулюється Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні». Згідно 

пункту 2 статті 14 1 даного Закону «Форс-мажорними обставинами (обставинами 

непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди 

тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами».  

Засвідчення форс-мажорних обставин та видача Сертифіката про настання таких 

обставин, відноситься до компетенції Торгово-промислової палати України (ТПП) та 

уповноважені регіональні органи ТПП. Згідно Регламенту засвідчення Торгово-промисловою 

палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних 

обставин, за зверненням суб’єктів господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб 

підприємців) та будь-яких фізичних осіб, окремо, по кожному окремому договору, окремим 

податковим та/або іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з 

умовами договору (контракту, угоди та ін.), законодавчих чи інших нормативних актів і 

виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин, видають даний 

сертифікат. підтвердженням дії непереборної сили.  

Товариство не надало засвідчення форс-мажорних обставин та Сертифіката про 

настання таких обставин, виконання яких настало згідно з умовами договору від 

від 18.06.2021 № 009-065/2021 та своєчасне виконання якого стало неможливим через 

наявність форс-мажорних обставин. 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти  

1. постанову, якою: 

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) 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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) у строк до 15 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Сектору 

НКРЕКП у  Чернігівській області належним чином завірену копію підтвердження надання 

гр. Дорожі Ю. В. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання, у спосіб 

зазначений в заяві про приєднання. 

 

 

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 АТ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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 30 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 200, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 26 липня 2022 року № 816 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 27 липня 

2022 року № 220, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, 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 4.4.6 глави 4.4 розділу IV щодо обов’язку ОСР надавати 

Замовнику розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунок на оплату плати за приєднання разом з технічними умовами на 

приєднання,  

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією; 

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 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, 

введеним в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 

12 серпня 2022 року № 573/2022,  Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

22815333) 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 
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розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, 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 4.4.6 глави 4.4 розділу IV щодо обов’язку ОСР надавати 

Замовнику розрахунок вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунок на оплату плати за приєднання разом з технічними умовами на 

приєднання,  

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено що, технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією; 

підпункту 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. 

 

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 

 

 

МП 

 
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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, введеним в Україні 

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 

12 серпня 2022 року № 573/2022,  згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 04 серпня 2022 року № 200, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 26 липня 2022 року № 816 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 22815333) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 

глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що строк надання 

послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого 

ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного 
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робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання, для чого у строк до 15 жовтня 

2022 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Чернігівській області 

належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Дорожі Ю. В. 

повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання, у спосіб 

зазначений в заяві про приєднання. 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


