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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії». 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року №  1434  «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 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, за період діяльності з 

09 грудня 2021 року по 28 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт  

від 28 листопада 2022 року № 335 (далі – Акт № 335).  

 

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 № 335 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Чернігівській області 

02 листопада 2022 року рекомендованим листом № 1400055875938, який відповідно до 

інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 06 грудня 

2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта 

№ 335, у строк встановлений частиною п’ятою статті 19 Закону «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг». 

Так, Актом № 335 встановлено та зафіксовано наступне: 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункт 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; 



2 

 

 

пункт 5.4.13 глави 5.4 розділу V 

Кодекс комерційного обліку 

електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 311 (далі – Кодекс комерційного 

обліку) 

 

яким встановлено, що термін розгляду оператором 

системи поданого на узгодження робочого проєкту не 

може перевищувати 15 робочих днів з дня його отримання. 

За результатами розгляду оформляється технічне рішення 

до проєкту 

 

Перевіркою встановлено, що за результатами реалізації Договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 09.12.2021 № 000886, укладеного між 

гр. Зубаненком О.В. (Замовник) та АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», Ліцензіатом було направлено 

гр. Зубаненку  О.В. повідомлення про надання послуги з приєднання індивідуального житлового 

будинку Замовника до електричних мереж системи розподілу АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» 

від  10.02.2022 № (ідентифікатора) ПВ-000886-221221-1-25-22-1-100222. 

Главою 5.4 розділу V ККО встановлено порядок розгляду та погодження технічних 

завдань та проєктів на улаштування вузлів обліку та автоматизованих систем. 

Зокрема пунктом 5.4.9 глави 5.4 розділу V Кодексу комерційного обліку встановлено, що 

проєкти (проєктні рішення) щодо улаштування вузлів обліку зокрема погоджуються відповідним 

оператором системи в частині виконання технічних умов (при приєднанні до електричних мереж 

або збільшенні договірної потужності електроустановок замовника), в електротехнічній частині, 

частині алгоритму розрахунків втрат електричної енергії від точки вимірювання до комерційної 

межі та алгоритму визначення агрегованих величин. 

При цьому, положеннями пункту 5.4.13 глави 5.4 розділу V Кодексу комерційного обліку 

передбачено, що термін розгляду оператором системи поданого на узгодження робочого проєкту 

не може перевищувати 15 робочих днів з дня його отримання. За результатами розгляду 

оформляється технічне рішення до проєкту. 

Згідно інформації, наданої гр. Зубаненком О.В. у заяві до НКРЕКП від 23.08.2022                   

(вх. НКРЕКП від 26.08.2022 № З-6263/22), ФОП Апанасенко О. О. - розробник робочого проєкту  

«Електропостачання внутрішніх електричних мереж житлового будинку за адресою Замовника» 

(далі – проєктна документація) листом від 20.06.2022 звернувся до Товариства із заявою про 

погодження проєктної документації, виконаної згідно Технічних умов стандартного приєднання 

від 22.12.2021 № ТУ-000886-221221-1-25-22-1-00000-1, зокрема  розділі «Електропостачання» 

проєктної документації міститься інформація щодо улаштування обліку електричної енергії на 

об’єкті замовника: марка, технічні характеристики та місце встановлення електролічильника. 

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Зубаненком О. В. листом від 23.08.2022 б/н надано  

НКРЕКП  копію вищезазначеної заяви із відміткою Товариства про її отримання 20.06.2022. 

Таким чином, відповідно до пункту 5.4.13 глави 5.4 розділу V Кодексу комерційного 

обліку проєктна документація мала бути узгоджена з оформленням технічного рішення до 

08.07.2022 (включно).  

Станом на час надання НКРЕКП відповіді гр. Зубаненку О.В. – 28.09.2022 проєктна 

документація  АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» не була погоджена та не оформлене технічне 

рішення до проєкту. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листом від 28.10.2022 

№28/7074/01-14 повідомило НКРЕКП, що за результатами розгляду проєктної документації 

Замовника Товариством виявлено невідповідність наданої проєктної документації  

вимогам Технічних умов стандартного приєднання від 22.12.2021 № ТУ-000886-221221-1-25-22-

1-00000-1 та листом Чернігівського РЕМ АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» від 27.10.2022 

№56/566/01-14 надано зауваження та рекомендації до робочого проєкту розробнику робочого 

проєкту ФОП Апанасенко О. О. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
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Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку 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 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду     грудня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 28 листопада 2022 року № 335, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1434 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 21 листопада 

2022 року № 401, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 22815333) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 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 5.4.13 глави 5.4 розділу V Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 311, яким встановлено, що термін розгляду оператором системи 

поданого на узгодження робочого проєкту не може перевищувати 15 робочих 
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днів з дня його отримання. За результатами розгляду оформляється технічне 

рішення до проєкту. 
 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 22815333) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 
 


