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,Щата о н о вл е н н я :  l В.06. 20l 9

.Щень оприлюднення на офiцiИному ве6сайтi Регулятора: l4.11.2ОlВ

Постановавiд 13 листопада 2018 р. N' 1434

Про видачу ПАТ ..ЧЕРНlГlВОБЛЕНЕРГО>  лiцензiТ з розподiлу
електричнот енергiI  та анулювання лiцензiй з передачi
електри ч ноТ енергiТ м iсцевим и (локал ьн и ми) електричними
мережами i постачання електричнот енергiт за регульованим
тарифом

(Y постанову вносяться зrqiни

постановою НКРЕКП вiд lI .06,2019 N" I029)

нАцlонАл ьнА l(омlсlя, Lцо здlЙсн ю€ дЕр)(АвнЕ рЕгул ювАння

у сФЕрАх ЕнЕргЕтиl< и тА l< омунАльних послуг

ПОСТАНОВА

l3.11.20l8 N,l4з4

Про видачу ПАТ "ЧЕРНlГ!ВоБлЕнЕРГо" лiцензГf з розподiлу електричноТ енергi[
та анулювання лiцензiй 3 передачi електричноТ енергiТ мiсцевими (локальними)

електричними мережами i постачання електричнот енерггi за регульованим
тарифом

вiдповiдно до законiв Укратни "про лiцензування видiв господарськот
дiяльностir> , ..про Нацiональну комiсiю, що здiйснюе державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг>  Та ,.Про ринок електричноТ енергii>
нацiональна комiсiя, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯ€:

l. Видати ПУБЛlЧНоМу АКЦlоНЕРНоМУ ТоВАРИСТВУ

"ЧЕРНlГlВоБлЕнЕРГО" (код €дрпоУ 22вl5333) лiцензiю на право провадження
господарськоТ дiяльностi з розподiлу електричноI  енергiТ у межах мiсць
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провадження господарськот дiяльностi, а саме на територiт Чернiгiвськот областi

та м, Славутич Китвськот областi в межах розташування системи розподiлу

електричноТ енергiТ, що перебува€ у власностi або господарському вiданнi

(щодо державноiо або комунального майна) ПуБлlчного дкцlонЕрного

ТоВАРИСТВА"ЧЕРНlГlВоБЛЕНЕРГо",таелеКтрИчНИХМереЖiншихВласНИКiВ,
якi при€днанi до мереж лiцензiата (з якими укладенi вiдповiднi договори згiдно iз

законодавством).

ЗаВИдаЧулiцензiТспраВля€тЬсяплатаврозМiрiодНоГопроХИТКового
MiHiMyMy для працездатних oci6, що дi€ на день приЙняття цiеТ постанови, яку

мае бути внесено на рахунок .щержавнот казначейськот служби Укратни за кодом

класифiкацiТ доходiu Ьюдж"ту 220ll5О0 ..Плата за лiцензiТ, виданi Нацiональною

комiсiсю, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг> > , у строк не пiзнiше десяти робочих днiв з дня

оприлюднення цього рiшення в установленому порядку,

2, днулювати пуБлlчному дl(цlонЕрному товдриству

"ЧЕРНlГlВоБЛЕНЕРГо" 
(код €ДРПоУ 22815З3З) лiцензiю на право провадження

господарськоi дiяльностi з передачi електричноТ енергiТ мiсцевими (локальними)

електричними мережами, видану вiдповiдно до постанови Нацiональнот koMiciT з

питань регулювання електрочrЁрr"тики УкраТни вiд 21 серпня 1996 року N" 46,

та лiцензiю на г]раво провадження господарськот дiяльностi з постачання

електричнот енергiт за регульованим тарифом, видану вiдповiдно до постанови

НацiональноТ KoMiciT з питань регулювання електроенергетики УкраТни вiд 17

вересня 1996 року N' 94, на пiдставi пункту 13 роздiлу XVll "Прикiнцевi 
та

перехiднi положен;я>  Закону УкраТни .,Про ринок електричноТ енергiТ> ,

3. зобов'язати пуБлlчнЕ Аl(цlонЕрнЕ ТОВАРИСТВО

"ЧЕРНlГlВоБЛЕНЕРГо":
l) до Оl сiчня 2019 року забезпечити завершення органiзацiйних заходiв,

пов'язаних з анулюванням лiцензiй з передачi електричноТ енергiТ мiсцевими

(по* .пr""ми) електричними мережами та з постачання електричноТ енергiТ за

регульованим тарифо, ,. провадженням дiяльностi за лiцензiсю з розподiлу

електричнот енергiт, зокрема, але не виключно:

надавати послуги з розподiлу електричнот енергiт та постачання

електричноТ "н"| п' 
,. тарифами, встановленими постановою НКРЕl(П вiд 24

сiчня 2ОlВ року N' 7l (iз змiнами), iз дотриманням визначених напрямкiв та

обсягiв використання коштiв за статтями витрат структур тарифiв;

виконувати схвалену постановою нl(рЕl(п вiд 2l червня 2018 року N" 550

iнвестицiйну програму та заходи з peмoHTiB основних фондiв у повному обсязi

вiдповiдно до запланованих етапiв, обсягiв робiт у кiлькiсному вираженнi та

згiдно з передбаченими вiдповiдною статтею структури тарифу обсягами

фiнансування;

2) до 0l квiтня 2019 року надавати до нкрЕl(п звiтнiсть вiдповiдно до

вимог пiдпунктiв 7 пунктiв 2.3 Лiцензiйних умЬв провадження господарськоТ

дiяльностi з розподiлу електричноТ енергiТ, затверджених постановою НКРЕl(П
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вiд 25 липня 2017 року N'9З2, та Лiцензiйних умов провадження господарськот

дiяльностi з постачання електричноТ енергiТ, затверджених постановою Нl(РЕl(П
вiд l3 квiтня 2017 року No 504, необхiдну для виконання Нl(РЕl(П свотх
повНоваЖенЬ, в обсягах та у строки, встановленi Нl(РЕl(П, та розмiстити на

сво€му ве6сайтi рiчну фiнансову звiтнiсть разом з аудиторським звiтом;

3) до 0l сiчня 2019 рокуукласти договори про надання послуг з розподiлу
електричноТ енергiТ зi споживачами, електроустановl(и яких при€днанi до
системи розподiлу електричноТ енергiТ ПУБЛlЧНОГО Аl(ЦlОНЕРНОГО
ТоВАРИСТВА .ЧЕРНlГlВоБЛЕНЕРГо", та договори електропостачальника про
надання послуг з розподiлу електричноТ енергiТ з електропостачальниками, якi

мають HaMip здiЙснювати дiяльнiсть з постачання електричноТ енергiТ таким
спо)(ивачам, iз вiдкладальною умовою набрання ними чинностi з 0.l сiчня 2019

року.

4. Ця постанова набира€ чинностi з дня прийняття, KpiM пунктiв l та 2, якi

набирають чинностi з 0l сiчня 20l9 року.

Голова Нl(РЕl(П О.l(ривенко
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