
1 
 

Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«30» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 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 19 липня 2022 року № 791 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 21 липня 2022 року № 213, НКРЕКП здійснено позапланову 

невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) (далі – АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», 

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 16 червня 2021 року по 22 листопада 2021 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 03 серпня 2022 року № 190 (далі – Акт № 190).  
 

 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 15.08.2022 №01-01.01/21-2894 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 190. 
 

Так, Актом № 190 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 4.1.2 глави 4.1  розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 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; 

 

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; 

 

яким встановлено, що ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу за умови 

дотримання замовником вимог цього розділу. 

 

Перевіркою встановлено, що з метою приєднання електроустановок об’єкту: 

виставковий центр з торгівельними площами  потужністю 200 кВт (за постійною схемою), 
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напругою 0,4 кВ до електричних мереж ОСР, ТОВ «ПМК № 19» була подана до Ліцензіата 

заява про приєднання електроустановки певної потужності  без зазначення дати, яка була 

зареєстрована ОСР 16.06.2021 за № 36/26-927 (далі – Заява про приєднання № 36/26-927). 

Комісія з перевірки зазначає, що Замовником на адресу ОСР до Заяви про 

приєднання № 36/26-927 надано наступні документи: 

№  

з/п 

Документи, надані Замовником до Заяви про приєднання  

№ 36/26-927 

Вимоги Кодексу на підставі яких у 

заяві про приєднання зазначаються 

відомості щодо даних Замовника та 

відповідно до яких Замовником 

додані документи до Заяви про 

приєднання   

1 2 3 

1 

Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців від 26.02.2015 щодо державної реєстрації ТОВ «ПЕРЕСУВНА 

МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА № 19» від 26.02.2015 щодо державної реєстрації 

у ЄДРПОУ, надана Державною реєстраційною службою України  

абзац перший  підпункт 6) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

2 

Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ), надані листом Головного управління статистики у Херсонській 

області від 08.02.2017 № 3.1 – 07/121 

абзац перший підпункт 6) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

3 

Витяг з реєстру платників Єдиного податку від 28.03.2017 № 1721033401840, 

наданий Херсонською об’єднаною ДПІ Головного управління ДФС у 

Херсонської області  

абзац перший підпункт 4) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

4 
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість від 28.10.2014 «№ 

1421034500369, наданий ДПІУ у м. Херсон Міндоходів у Херсонської області  

абзац перший підпункт 5) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

5 

Інформаційна довідка – повідомлення ТОВ «ПМЛК № 19 від 09.06.2021 № 36 

щодо відсутності наміру брати участь у аукціоні з розподілу річної квоти 

підтримки по об’єкту, розташованому за адресою: вул. Ярослава Мудрого, 8, 

м. Баштанка, Миколаївська область 

абзац другій підпункт 6) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

6 

Копія Договору купівлі – продажу земельної ділянки від 08.06.2021, 

зареєстрованого у Державному реєстрі речових справ на нерухоме майно за 

№  1213, предметом якого є купівля ТОВ «ПМК № 19» земельної ділянки 

площею 0,6255 гектарів* за адресою: Миколаївська область, м. Баштанка, 

вул.  Ярослава Мудрого, земельна ділянка № 8, кадастровий номер: 

4820610100:01:045:0078, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2303603948206 

абзац другій підпункт 3) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

7 

Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (земельна 

ділянка кадастровий номер: 4820610100:01:045:0078) від 08.06.2021 № 

260511490 

абзац перший підпункт 1) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

8 
Графічні матеріали із зазначенням місця розташування земельної ділянки 

замовника 

абзац другій підпункт 4) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

9 

Довіреність ТОВ «ПМК № 19» від 08.06.2021, що посвідчує право на 

представництво інтересів Товариства з питань приєднання до електричних 

мереж ОСР, надана строком дії до 31.07.2021 

абзац другій підпункт 2) пункту 

4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу 

Комісією з перевірки на підставі аналізу документів, наданих Замовником на адресу                                                                   

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», було встановлено, що ТОВ «ПМК № 19» надано до ОСР 

повний комплект документів, передбачений вимогами положень пунктів 4.4.1 та 4.4.2 

глави 4.4 розділу IV Кодексу.  

Зважаючи на той факт, що технічні умови на нестандартне приєднання не 

потребували  погодження з ОСП або іншими суб’єктами господарювання (крім ОСП) у 

випадках, передбачених пунктом 4.1.29 глави 4.1 розділу IV Кодексу, АТ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» мало надати ТОВ «ПМК № 19» технічні умови на 

нестандартне приєднання електроустановок замовника, разом із розрахунком вартості плати 

за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання 

не пізніше 01.07.2021. 

Перевіркою встановлено, що за результатами розгляду Заяви про приєднання № 

36/26-927, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» через 17 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання, направлено лист від 

12.07.2021 № 36/24-319 на адресу Замовника,  в якому зазначено, крім іншого, що «…копія 

договору купівлі – продажу земельної ділянки від 08.06.2021 №  1213 (цільове призначення 
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земельної ділянки: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), що 

додається до заяви не є документом, що підтверджує право власності чи користування 

об’єктом нерухомого майна» (мова та текст оригіналу листа ОСР) та, відповідно, ОСР 

відмовило ТОВ «ПМК №  19» у видачі технічних умов на електрозабезпечення об’єкта 

замовника проєктуємого виставкового центру потужністю 200 кВт (за постійною 

схемою). 

Пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 01 червня 2021 

року, на дату виникнення договірних відносин) визначено, що до Заяви про приєднання 

Замовником послуги з приєднання додається зокрема копія документа, що підтверджує 

право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у разі відсутності 

відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до положень статті 181 Цивільного 

кодексу України, до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні 

ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є 

неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. 

Комісія з перевірки зазначає, що копія Договору купівлі – продажу земельної 

ділянки від 08.06.2021, зареєстрованого у Державному реєстрі речових справ на нерухоме 

майно за № 1213, предметом якого є купівля ТОВ «ПМК № 19» земельної ділянки площею 

0,6255 гектарів та Відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, які 

були додані ТОВ «ПМК № 19» до Заяви про приєднання № 36/26-927, підтверджують 

право власності чи користування об’єктом нерухомого майна.   

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 15.08.2022 №01-01.01/21-2894, копія 

договору купівлі – продажу земельної ділянки  не є документом, що підтверджує право 

власності чи користування об’єктом нерухомого майна. Крім того, станом на 

сьогоднішній день за адресою замовника не збудовано жодного об’єкта архітектури. 

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що копія Договору купівлі – 

продажу земельної ділянки від 08.06.2021, зареєстрованого у Державному реєстрі речових 

справ на нерухоме майно за № 1213, предметом якого є купівля ТОВ «ПМК № 19» земельної 

ділянки площею 0,6255 гектарів та Відомості з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, які були додані ТОВ «ПМК № 19» до Заяви про приєднання № 36/26-927, з 

урахуванням положень статті 181 Цивільного кодексу України підтверджують право 

власності чи користування об’єктом нерухомого майна. 

ОСР не має права відмовити замовнику у видачі технічних умов на приєднання 

об'єкта до електричних мереж за постійною схемою у разі надання замовником документів 

визначених у пункті 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу.  

Враховуючи вищевикладене, АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО»  за результатами 

розгляду заяви про приєднання об’єкта ТОВ «ПМК-19» від 16.06.2021 № 36/26-927 було 

зобов’язано надати Замовнику технічні умови на нестандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу за постійною схемою електропостачання. 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти:  

1. постанову, якою: 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 
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2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 

зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 23399393)  у строк до 15 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Сектору 

НКРЕКП у Миколаївській області належним чином завірені копію технічних умов на 

нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання до 

електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання 

електроустановок ТОВ «ПМК № 19» відповідно до заяви про приєднання від 16.06.2021 за 

№ 36/26-927. 

 

 

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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 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 03 серпня 2022 року № 190, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 791 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 21 липня 

2022 року № 213, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23399393) 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 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що ОСР не має права відмовити 

в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови 

дотримання замовником вимог цього розділу; 

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 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, 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 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23399393) 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 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог 

цього розділу; 

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. 
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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 «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

 

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 03 серпня 2022 року № 190, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 791 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 23399393)  усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.1.2 

глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, що ОСР не має 

права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи 

розподілу за умови дотримання замовником вимог цього розділу, для чого у 
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строк до 15 жовтня 2022 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП  

у Миколаївській області належним чином завірені копію технічних умов на 

нестандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати за приєднання 

до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання 

електроустановок ТОВ «ПМК № 19» відповідно до заяви про приєднання 

від 16 червня 2021 року № 36/26-927. 

. 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


