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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«25» жовтня 2022 року       Членам НКРЕКП 
 

 

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» та проєкту розпорядження 

НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 20 вересня 2022 року № 1184 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та 

посвідчення про проведення перевірки від 21 вересня 2022 року № 319, 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 01 вересня 

2021 року по 22 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової 

невиїзної перевірки від 29 вересня 2022 року № 282 (далі – Акт № 282). 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, про результати 

позапланової невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється рекомендованим листом 

протягом п'яти робочих днів після підписання акта про результати позапланової 

невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення 

та обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до 

п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання 

представником ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій 

календарний день від дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому 

обслуговується одержувач. 

Акт № 282 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Миколаївській 

області 29 вересня 2022 року рекомендованим листом № 3600401031403, який 

відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення 

(track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» 

(www.ukrposhta.ua), 30 вересня 2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмових пояснень до 

Акта № 282, у строк встановлений частиною п’ятою статті 19 Закону «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг». 

 

Так, Актом № 282 встановлено та зафіксовано наступне: 
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№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України 

 «Про ринок електричної 

енергії» 

(далі – Закон) 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, 

затверджених, 

постановою НКРЕКП 

від 27.12.2017 № 1470 

(далі - Ліцензійні умови з 

розподілу електричної енергії) 

 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою  

НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі – Кодекс)  

яким встановлено, обов’язок оператора системи 

розподілу дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено обов’язок 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, зокрема, що точка приєднання 

електроустановок замовника має бути розташована на 

межі земельної ділянки замовника або, за згодою 

замовника, на території цієї земельної ділянки, точка 

приєднання електроустановок замовника зазначається в 

договорі про приєднання. 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» на підставі Заяви 

про приєднання електроустановки певної потужності гр. Непомнящої Г. від 14.12.2021 (вхідний 

реєстраційний номер Товариства від 14.12.2021 № 36/26-2159) (нестандартне приєднання з 

проєктуванням лінійної частини приєднання замовником), надано замовнику Технічні умови 

нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 20.12.2021 № ТУ 000527 

141221 1 14 05 3 000000 1 (далі – Технічні умови) на приєднання нежитлового об’єкта з 

величиною максимального розрахункового навантаження з урахуванням існуючої (дозволеної) 

потужності 105 кВт. 

Перевіркою встановлено, що відповідно до: 

пункту 6 Технічних умов, які наявні у замовника послуги  «Точка приєднання» 

визначено «від опори ПЛ-10 кВ ф-890 ПС; 

пункту 6 Технічних умов, які надані Товариством  «Точка приєднання» визначено  

«від опори № 126 ПЛ-10 кВ ф-890 ПС. 

Положеннями пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV Кодексу визначено, зокрема, що точка 

приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі земельної ділянки 

замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки. Точка приєднання 

електроустановок замовника зазначається в договорі про приєднання. 

Комісією з перевірки зазначає, що відповідно до «Плану електричних мереж» з «Робочого 

проекту електропостачання нежитлового об’єкту 0122.2021.00-ЕП Електропостачання» (далі – 

Робочий проєкт), погодженого АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 30.12.2021, опора № 126 ПЛ-10 

кВ ф. 890 визначена як вже існуюча та знаходиться, відповідно до ситуаційного плану, за межею 

балансової належності гр. Непомнящої Г. Разом з тим, опора № 126 є елементом ПЛ-10 кВ ф. 

890, яка проходить вздовж дороги паралельно межі земельної ділянки гр. Непомнящої Г. 

2. пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону 

 

 

 

 

яким встановлено обов’язок 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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підпункту 26 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних 

умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

пункту 4.5.6 глави 4.5 

розділу IV Кодексу 

 

 

 

яким встановлено обов’язок 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, зокрема, що якщо замовник у заяві на 

приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування 

лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає 

вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в 

існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, 

трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР 

відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватись 

лінійна частина приєднання до точки приєднання 

електроустановок замовника. 

Пунктом 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу встановлено, зокрема, що якщо замовник у 

заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного проєктування лінійної частини 

приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає вихідні дані для проєктування та визначає 

найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, 

трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від 

якої має проєктуватись лінійна частина приєднання до точки приєднання електроустановок 

замовника. 

Комісія з перевірки зазначає, що в Технічних умовах (пункт 5 «Точка(и) забезпечення 

потужності») ОСР було визначено точку, від якої має проєктуватись лінійна частина приєднання 

до точки приєднання електроустановок замовника: 

в екземплярі Технічних умов, наданих ОСР - «від опори № 126 ПЛ-10 кВ ф-890 ПС; 

в екземплярі Технічних умов, наданих замовником послуги приєднання - «від ПЛ-10 кВ 

ф-890 ПС.  

За інформацією АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО», наданою до Сектору НКРЕКП у 

Миколаївські області (далі – Сектор) листом від 30.08.2022 № 01.01.01/21-3060, опора № 126 

ПЛ-10 кВ ф-890 ПС, яка зазначена у пункті 5 Технічних умов, наявних у ОСР, не належить 

Товариству, а є власністю іншого суб’єкта господарювання.  

Вдночас, екземпляр Технічних умов, який наявний у замовника послуги приєднання, 

також, не містить даних про найближчу точку в існуючих (діючих) електричних мережах 

(повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня 

напруги, від якої має проєктуватись лінійна частина приєднання до точки приєднання 

електроустановок замовника.  

У пункті 5 Технічних умов, наявних у замовника послуги з приєднання, вказано «від ПЛ-

10 кВ ф-890 ПС, при цьому точку Товариством не зазначено. 

Таким чином, у пункті 5 Технічних умов, наявних у ОСР, та у пункті 5 Технічних умов, 

наявних у замовника послуги з приєднання, Ліцензіатом не було визначено найближчу точку в 

існуючих (діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або 

розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має проєктуватись лінійна 

частина приєднання до точки приєднання електроустановок замовника. 

3. пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних 

умов з розподілу 

яким встановлено обов’язок оператора системи 

розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

яким встановлено обов’язок ліцензіата надавати послуги 

з приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 
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електричної енергії 

 

 

пункту 4.6.8 глави 4.6 

розділу IV Кодексу 

 

 

 

 

 

 

Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови 

дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу; 

 

яким встановлено, що строк розгляду проєктно - 

кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на 

узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у 

разі необхідності узгодження відповідно до пункту 4.1.29 глави 

4.1 цього розділу - 30 робочих днів. Узгодження проєктно-

кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР 

безоплатно. 

Відповідно до вимог пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу, встановлено, що строк 

розгляду проєктно - кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може 

перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а 

у разі необхідності узгодження відповідно до пункту 4.1.29 глави 4.1 цього розділу - 30 робочих 

днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно. 

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви замовника послуги з приєднання  

гр. Г. Непомнящої від 04.01.2022, отриманої Товариством 04.01.2022, до 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» надано на узгодження Робочий проєкт, розроблений на 

підставі Технічних умов від 20.12.2021.  

Зважаючи на той факт, що Технічні умови 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 узгодити Робочий проєкт або 

відправити його на доопрацювання у строк не пізніше 26.01.2022. 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до матеріалів, наданих 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 30.08.2022 № 01.01.01/21-3060, Товариство листом 

від 22.02.2022  № 53-07.03-06 узгодило Робочий проєкт із точкою приєднання на існуючій опорі 

№ 126 ПЛ-10 кВ ф-890 ПС  із порушенням встановленого строку на 19 робочих днів. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що оскільки точка забезпечення 

потужності та точка приєднання співпадають, то, відповідно, лінійна частина відсутня, а 

тому погоджувати проєкт лінійної частини приєднання у цьому випадку не потрібно. 

4. пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону 

 

 

 

 

пункту 5.2.23 глави 5.2 

розділу V Кодексу 

комерційного обліку 

електричної енергії,  

затвердженого 

постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 311 (далі – 

Кодекс комерційного 

обліку) 

яким встановлено обов’язок оператора системи 

розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

яким встановлено, що введення в облік вузла обліку 

здійснюється у присутності замовника, оператора системи та 

ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з 

улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом 

семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї 

послуги. 

Пунктами 5.2.18 – 5.2.24 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку 
встановлено, що вузли обліку (ЗВТ та інше обладнання вузлів обліку) після їх улаштування 

мають бути введені в експлуатацію. 

Введення в експлуатацію/виведення з експлуатації вузлів обліку здійснюється замовником 

та ППКО, що надавав послуги з їх улаштування або виведення з експлуатації відповідно до 

договору. 
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Вузол обліку вважається введеним в експлуатацію з дати підписання сторонами акта 

введення у промислову експлуатацію. Введений в експлуатацію вузол обліку має бути 

опломбованим та прийнятим до розрахунків за електричну енергію (введеним в облік). Вузол 

обліку вважається введеним в облік з дати підписання сторонами акта пломбування. 

Введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора системи 

та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку відповідно 

до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги. 

Перевіркою встановлено, що на підставі рахунку на оплату послуги з «Облаштування 

або реконструкції вузла обліку електричної енергії за заявою споживача послуги» від 21.07.2022 

№ 6744, виданого замовнику послуги із приєднання філією АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» 

Березанського району, гр. Непомнящою Г. 25.07.2022 оплачена послуга в повному обсязі, що 

підтверджується копією банківської квитанції № 62451032 на суму 1 136,30 грн (з ПДВ).  

Таким чином, згідно з вимогами Кодексу комерційного обліку, послуга з облаштування 

вузла обліку електричної енергії гр. Непомнящій Г. мала бути надана Товариством не пізніше 

02.08.2022.  

Станом на 30.08.2022 АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» не надано послугу з облаштування 

вузла обліку. 

5. пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону 

 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних 

умов з розподілу 

електричної енергії 

 

яким встановлено обов’язок оператора системи 

розподілу дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії та 

інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

яким встановлено обов’язок ліцензіата надавати до 

НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, 

відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше 

десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень 

тощо), встановлені НКРЕКП. 

Комісія з перевірки зазначає, що Сектором листом від 16.08.2022 № 42/243-22 було 

надіслано до Товариства запит щодо надання копій документів, матеріалів та відповідних 

пояснень, необхідних для розгляду звернення замовника приєднання гр. Непомнящєй Г., який 

зокрема, містив пункт щодо надання: 

 «11) копію договору з улаштування вузла обліку; копію квитанції про оплату 

Замовником послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору (копію виписки з 

реєстру надходження коштів, що надійшли від Замовника як плата за послугу за договором);». 

АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 30.08.2022 № 01.01.01/21-3060, що надійшов 

на лист Сектору від 16.08.2022 № 42/243-22, не було надано до Сектору копії договору з 

улаштування вузла обліку, копії підтвердних документів щодо введення вузла обліку в 

експлуатацію (акти пломбування тощо). 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 

відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

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 листопада 2022 року:  

привести свої дії стосовно гр. Г. Непомнящої у відповідність до вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, шляхом приведення Технічних умов нестандартного приєднання до 

електричних мереж електроустановок від 20 грудня 2021 року № ТУ 000527 141221 1 

14 05 3 000000 1 у відповідність до вимог пункту 4.1.18 глави 4.1 та пункту 4.5.6 

глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, шляхом визначення точки приєднання 

на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки та найближчу точку забезпечення потужності в існуючих (діючих) 

електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний 

пункт) ОСР відповідного ступеня напруги; 

надати гр. Г. Непомнящій послугу з улаштування вузла обліку електричної 

енергії, 

про що у строк до 01 грудня 2022 року повідомити НКРЕКП та Сектор 

НКРЕКП у Миколаївській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

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 25 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 29 вересня 2022 року № 282, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 20 вересня 2022 року № 1184 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 21 вересня 

2022 року № 319, 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 
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розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що точка 

приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки, точка приєднання електроустановок замовника зазначається 

в договорі про приєднання, 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що якщо 

замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного 

проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає 

вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих 

(діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція 

або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має 

проєктуватись лінійна частина приєднання до точки приєднання 

електроустановок замовника, 

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV яким встановлено, що строк розгляду 

проєктно - кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, 

не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати отримання, а у разі необхідності узгодження відповідно до пункту 

4.1.29 глави 4.1 цього розділу - 30 робочих днів. Узгодження проєктно - 

кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно; 

пункту 5.2.23 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 311 (далі – Кодекс комерційного обліку), яким встановлено, що 

введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора 

системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування 

вузла обліку відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати 

замовником вартості цієї послуги; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) 

та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 

днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

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 
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України «Про ринок електричної енергії» 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; 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що точка 

приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки, точка приєднання електроустановок замовника зазначається 

в договорі про приєднання, 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що якщо 

замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного 

проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає 

вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих 

(діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція 

або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має 

проєктуватись лінійна частина приєднання до точки приєднання 

електроустановок замовника, 

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV яким встановлено, що строк розгляду 

проєктно - кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, 

не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати отримання, а у разі необхідності узгодження відповідно до пункту 

4.1.29 глави 4.1 цього розділу - 30 робочих днів. Узгодження проєктно - 

кошторисної документації та ТЕО здійснюється ОСР безоплатно; 

пункту 5.2.23 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку, яким 

встановлено, що введення в облік вузла обліку здійснюється у присутності 

замовника, оператора системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав 

послуги з улаштування вузла обліку відповідно до договору, протягом семи 

робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї послуги; 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) 

та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 

днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 
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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 «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 згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 29 вересня 2022 року № 282, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 20 вересня 2022 року № 1184 «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: 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14  березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 4.1.18 глави 4.1 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що точка 

приєднання електроустановок замовника має бути розташована на межі 

земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 

земельної ділянки, точка приєднання електроустановок замовника 

зазначається в договорі про приєднання, 

пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, зокрема, що якщо 

замовник у заяві на приєднання виявив свій намір щодо самостійного 

проєктування лінійної частини приєднання, ОСР у технічних умовах зазначає 
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вихідні дані для проєктування та визначає найближчу точку в існуючих 

(діючих) електричних мережах (повітряна лінія, трансформаторна підстанція 

або розподільний пункт) ОСР відповідного ступеня напруги, від якої має 

проєктуватись лінійна частина приєднання до точки приєднання 

електроустановок замовника; 

пункту 5.2.23 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року №  311, яким встановлено, що введення в облік вузла обліку 

здійснюється у присутності замовника, оператора системи та ППКО (за 

рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку 

відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником 

вартості цієї послуги, для чого у строк до 15 листопада 2022 року:  

привести свої дії стосовно гр. Г. Непомнящої у відповідність до вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, шляхом приведення Технічних умов нестандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 20 грудня 2021 року 

№ ТУ 000527 141221 1 14 05 3 000000 1 у відповідність до вимог пункту 4.1.18 

глави 4.1 та пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу,  в 

частині визначення точки приєднання на межі земельної ділянки замовника 

або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки та найближчої 

точки забезпечення потужності в існуючих (діючих) електричних мережах 

(повітряна лінія, трансформаторна підстанція або розподільний пункт) ОСР 

відповідного ступеня напруги; 

надати гр. Г. Непомнящєй  послугу з улаштування вузла обліку 

електричної енергії; 

про що у строк до 01 грудня 2022 року повідомити НКРЕКП та Сектор 

НКРЕКП у Миколаївській області з наданням належним чином завірених 

копій підтвердних документів. 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


