
                  

 

          

УКРАЇНА 

    ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

24 грудня  2020 року            м. Чернігів    № 3/VIII-45 

 

 

 

Про депутатський запит депутата  

міської ради Кирієнка С. В. 

 

 Заслухавши запит депутата міської ради Кирієнка Сергія Владиславовича та 

відповідно до частини сьомої статті 49 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", статей 21, 22 Закону України "Про статус депутатів 

місцевих рад" міська рада вирішила: 

 

1. Направити депутатський запит депутата міської ради Кирієнка С. В. на 

розгляд заступнику міського голови Атрощенку О. А., начальнику управління 

житлово-комунального господарства міської ради Куцу Я. В, заступнику 

начальника управління - начальнику відділу економіки підприємств комунальної 

власності та цінової політики управління економічного розвитку міста    

Ярещенко В. П., начальнику юридичного відділу міської ради Миколаєнку Р. С. 

 

2. Про результати розгляду депутатського запиту письмово повідомити 

міську раду та депутата міської ради Кирієнка С. В. до 22 січня 2021 року. 

 

 

 

 

Міський голова          В. АТРОШЕНКО 



ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ

Д Е П У Т А Т  
КИРІЄНКО СЕРГІЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

14000, Україна, м. Чернігів, проспект Миру, 28/203, e-mail: kyrivenko@gmail.com 

Вих. 2/12 від  24.12 .2020
Міському ГОЛОВІ

ЗАПИТ

Шановний Владислав Анатолійович !

Вже вдруге, після 2016 p. AT «Чернігівобленерго» «радує» наше місто 
попередженням про відключення промзони від електроенергії. Близько 40 юридичних осіб 
промзони біля «Чексілу» отримали «листи щастя», а серед них і наші комунальні 
підприємства «Новозаводське» і Управління ЖКГ. і учбові заклади, і бомбосховища, 
насосна станція головного міського каналізаційного колектора, багатоквартирні житлові 
будинки і гуртожитки та багато бюджетоутворюючих промислових підприємств нашого 
міста.

Керівники багатьох бюджетоутворюючих підприємств міста отримали від AT 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» листи щодо припинення дії договору споживача про надання 
послуг з розподілу електричної енергії за підписом директора комерційного Р.В. Бондаря.

Цими листами AT «Чернігівобленерго» «повідомляє про розірвання з 01.01.2021 
договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та припиняє 
розподіл електричної енергії», що автоматично означає припинення всіх наших договорів 
про постачання електричної енергії з її постачальниками.

В усіх листах зазначено єдину підставу припинення договору, а саме «в зв’язку з 
відсутністю у AT «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» договору про спільне використання 
технологічних мереж з їх власником ПрАТ «ЧЕКСІЛ-АВТОСЕРВІС» або ПрАТ 
«КСК «ЧЕКСІЛ».

Такі листи є ще одним підтвердженням того, що найстрашнішим ворогом бізнесу 
Чернігівщини та працюючих на підприємствах людей є монополіст в особі AT 
«ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», яке працює не в інтересах громади Чернігівщини, не в 
інтересах України, а в інтересах своїх власників-акціонерів -  громадян Росії та Кіпру. І 
діяльність якого, тепер вже ми з упевненістю можемо про це сказати, є диверсійно-
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терористичною та такою, що направлена на підрив економіки і Чернігівщини, і України в 
цілому!

АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО», зловживаючи монопольним становищем на ринку 
електричної енергії та висуваючи ультиматуми споживачам, порушує норми і 
господарського, і енергетичного, і антимонопольного законодавства.

Більш того, дії АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» протирічать будь-якій економічній 
доцільності, адже надавач послуг безпідставно відмовляється від більшості найкращих 
споживачів, які завжди вчасно, наперед сплачують і отриману електроенергію, і послуги з її 
постачання. І цей факт неспростовно підтверджує диверсійні наміри власників і керівників 
монополіста. Адже його листи щодо припинення дії договору про надання послуг з 
розподілу електричної енергії не містять жодного посилання на норму чинного 
законодавства або самого договору, яка може бути підставою для реалізації дій щодо 
припинення розподілу електроенергії на наші об’єкти.

У відповідності до п. 11.5.1 Кодексу системи розподілу, затвердженому Постановою 
НКРЕКГІ №310 від 14.03.2018р. «Послуги з розподілу електричної енергії надаються 
користувачу безперервно, крім випадків, передбачених договором про надання послуг з 
розподілу електричної енергії та цим Кодексом.». Випадки припинення розподілу 
електричної енергії за ініціативою ОСР перелічені в п. 11.5.2 Кодексу. В договорах 
споживачів про надання послуг розподілу електричної енергії кінцевий строк дії договорів 
встановлений пізніше 01.01.2021р. з подальшою пролонгацією на кожний наступний 
термін.

Отже, ні Договором, ні Кодексом не передбачено, що відсутність договору про 
спільне використання технологічних мереж може бути підставою розірвання оператором 
системи розподілу договору зі споживачами, підключеними до таких технологічних 
мереж.

Дійсно, енергопостачання наших об’єктів згідно існуючої схеми здійснюється через 
електричні мережі ПрАТ «КСК «ЧЕКСІЛ».

Відповідно до п. 1.2.3 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 
Постановою НКРЕКГІ №312 від 14.03.2018р., «Власник технологічних електричних 
мереж (основний споживач) не має права відмовити оператору системи, на території 
ліцензованої діяльності якого приєднані мережі власника, в укладенні (переукладенні) 
договору про спільне використання технологічних електричних мереж у передбачених 
цими Правилами випадках.». Також, згідно гш.17 п 5.5.13 ПРР «ІТепобутовий споживач, 
крім обов'язків та відповідальності, визначених пунктами 5.5.5-5.5.12 цієї глави, 
зобов’язаний у разі використання технологічних електричних мереж оператором системи 
розподілу укласти з ним договір про спільне використання технологічних електричних 
мереж.».

Згідно п.2.5.1 ПРР «Для забезпечення розподілу (передачі) електричної енергії 
споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи 
електричними мережами, що не належать оператору системи, між оператором системи та 
споживачем та/або власником цих мереж, який не є оператором системи (у тому числі 
виробником, резервне живлення якого забезпечується від електричних мереж цього 
оператора системи, споживачем (основним споживачем), електроустановки якого 
приєднані до електричних мереж такого виробника, та їх с у б с п о ж и в а ч а м и), укладається
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з
договір про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається 
між ними на основі Типового договору про спільне використання технологічних 
електричних мереж (додаток 1 до цих Правил).».

Таким чином, правовідносини між АТ «ЧЕРНІПВОБЛЕНЕРГО» та ПрАТ «КСК [ 
«ЧЕКСІЛ» мають бути врегульовані умовами договору про спільне використання““ 
техншюгіїїНих електричних мереж, який укладається на основі типового договору. 
Укладання вказаного договору є обов'язковим в силу наведених вище приписів Правил 
роздрібного ринку електричної енергії.

З метою безперервного забезпечення розподілу електричної енергії споживачам АТ 
«ЧЕРНІПВОБЛЕНЕРГО» зобов'язане завжди вчасно та ефективно вирішувати будь-які 
питання з власниками технологічних мереж, які приєднані на території його ліцензованої 
діяльності. Згідно інформації, викладеної в листі АТ «ЧЕРНІПВОБЛЕНЕРГО», договір 
про спільне використання технологічних мереж мав бути подовжений ще з 01.01.2020р., 
тобто майже рік тому.

26.11.2020 р. Господарський суд Чернігівської області ухвалив рішення, згідно якого 
«Визнав укладеним між АТ «ЧЕРНІПВОБЛЕНЕРГО» і ПАТ «Чексіл-автосервіс» договір 
про спільне використання технологічних електричних мереж, проте, не зважаючТГна це, 
вже з 30.1 1.2020 р. АТ «ЧЕРНІПВОБЛЕНЕРГО» почав розсилати споживачам «промзони» 
вищезгадані попередження.

Як представник інтересів територіальної громади, пропоную від імені Чернігівської 
міської ради звернутись до Антимонопольного комітету з Заявою про порушення 
законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого п. 2 статті 50, частиною 
першою статті 13 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: дії у вигляді 
зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку розподілу електричної 
енергії, що можуть призвести до ущемлення інтересів споживача, які були б неможливими 
за умов існування значної конкуренції на ринку.

Кирієнко С.В.
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