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Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за порушення вимог нормативно-правових актів,
що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання»
На підставі постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2858 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення про
проведення перевірки від 17 березня 2021 року №208 НКРЕКП здійснено позапланову виїзну
перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код
ЄДРПОУ 00131819) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року
№ 932 (далі – Ліцензіні умов №932) та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії (далі - Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470,
за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2021 року № 207,
який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (далі – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат)
здійснювалась за період діяльності з 01 січня 2017 року по 28 березня 2021 року.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 16.04.2021 № 13-88/7775 надало письмові
пояснення щодо порушень, виявлених та зафіксованих Актом позапланової виїзної перевірки від
09 квітня 2021 року № 207, які опрацьовані під час підготовки проєкту рішення НКРЕКП.

№
з/п

1

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 26 пункту 2.2
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання
Ліцензійних умов з
електроустановки замовника до системи розподілу електричної
розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про
енергії
ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником
вимог кодексу систем розподілу, а саме:
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що
діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що строк
надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від
дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до
договору про приєднання.
Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності
цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати
Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання.
Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із
Замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги
нормативних документів, що визначають строки проєктування та
будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору
про приєднання
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(стор. 7-10 Акта 207)
Щодо взаємовідносин з гр. Прищепою В.Б.
Перевіркою встановлено, що між АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та гр. Прищепою В.Б.
укладено договір про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від
04.06.2019 № 1862 (далі – договір №1862).
Згідно додатку №2 до договору № 1862, розмір плати за стандартне приєднання
електроустановки склав 43,344 тис. грн. з ПДВ, а строк надання послуги з приєднання – 268
календарних днів з моменту здійснення Замовником оплати 100% вартості
Комісія з перевірки зазначає, що 26.06.2019 гр. Прищепою В.Б. в повному обсязі було
сплачена плати за стандартне приєднання. Таким чином, послуга зі стандартного приєднання мала
бути надана до 21.03.2020.
Водночас 06.04.2020 листом за №13-88/5692 Ліцензіат повідомляє гр. Прищепу В.Б. про
введення з 17.03.2020 на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обмежувальних карантинних заходів у
відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 за № 211 «Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (далі – постанова КМУ № 211) в
зв’язку з чим строк надання послуги з приєднання призупиняється на період дії карантину та
продовжується орієнтовно на 3 календарних дня з моменту закінчення карантину.
Комісія з перевірки зазначає, що даний лист було направлено гр. Прищепі В.Б. через 16
календарних днів після закінчення терміну надання послуги з приєднання електроустановки
до електромережі.
Крім того:
- постановою КМУ № 211 не було винесено заборони на проведення будівельних та
монтажних робіт;
- в пункті 2.2 додатку №2 до договору про приєднання до електричних мереж № 1862 від
04.06.2019 «Розрахунок плати за стандартне приєднання та порядок надання послуг» зазначено,
що сторони домовилися, зокрема, що у разі необхідності перевищення наведеного у пункті 2.1
строку надання послуг з приєднання із причин, незалежних від Виконавця Послуг, Виконавець
Послуг має право відкоригувати строк надання послуг. Новий строк надання послуг з приєднання
погоджується сторонами шляхом направлення Виконавцем Послуг листа Замовнику із
зазначенням кількості календарних днів продовження строку з посиланням на документи, що
підтверджують вищезазначені обставини. Цей лист вважається сторонами невід’ємною частиною
договору.
- в пункті 5.4 договору №1862 зазначено, що сторони не відповідають за невиконання умов
цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин
непереборної сили підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію СЕРТИФІКАТА № 530020-1643 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 02.10.2020 № 24.1407/457 в якому зазначено, що для обов’язку (зобов’язання) АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по
приєднанню електроустановок житлового будинку по вулиці Чкалова, 176 в місті Кременчуці
Полтавської області до електричних мереж системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за
Договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 1862 від
04.06.2019 року, період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) діяв з
13 березня 2020 по 27 березня 2020 року.
07.05.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» гр. Прищепа В.Б. підписали Акт здачі-приймання
наданих послуг з приєднання до електричних мереж, згідно якого послуги надані в повному обсязі
та сторони взаємних претензій не мають.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію листа гр. Прищепи В.Б.
щодо відкликання скарги в якому зазначається що скарга щодо дій АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
в частині надання послуги з приєднання електроустановок житлового будинку по вул. Чкалова,
176, в м. Кременчуці, Кременчуцького району Полтавської області була передчасною, претензії з
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даного питання відсутні, надання компенсацій не потрібно.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Актом позапланової виїзної перевірки
від 09 квітня 2021 року № 207 встановлено та зафіковано:
«в пункті 5.4 договору №1862 зазначено, що сторони не відповідають за невиконання умов
цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин
непереборної сили підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати України.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало комісії з перевірки копію СЕРТИФІКАТА № 5300-201643 про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) від 02.10.2020 № 24.14-07/457
в якому зазначено, що для обов’язку (зобов’язання) АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» по
приєднанню електроустановок житлового будинку по вулиці Чкалова, 176 в місті Кременчуці
Полтавської області до електричних мереж системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за
Договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 1862 від
04.06.2019 року, період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) діяв з
13 березня 2020 по 27 березня 2020 року.
07.05.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» гр. Прищепа В.Б. підписали Акт здачіприймання наданих послуг з приєднання до електричних мереж (додаток 1 до Акту), згідно
якого послуги із забезпечення можливості збільшення потужності приєднання електроустановок
об’єкту: «Житловий будинок по вул. Чкалова, 176 в м. Кременчуці» в точці приєднання до
електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» згідно договору № 1862 від 04.06.2019 надані в
повному обсязі та сторони взаємних претензій не мають».
Одночасно, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 16.04.2021 № 13-88/7775 (вх.
НКРЕКП від 20.04.2021 № 8584/1-21) надало письмові пояснення щодо порушень, виявлених та
зафіксованих Актом позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2021 року № 207 разом із
підтвердними документами, серед яких, зокрема, надано належним чином завірену копію
зазначеного Сертифіката № 5300-20-1643 про форс-мажорні обставини (обставини
непереборної сили) від 02.10.2020 № 24.14-07/457 ПОЛТАВСЬКОЇ ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ
ПАЛАТИ, яким засвідчено форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили): зупинення
виконання будівельно-монтажних
робіт з надання послуг з приєднання новозбудованих,
реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних
мереж на надання послуг з перенесення (перевлаштування) електричних мереж, у звязку з
карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України, ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ
ТОВАРИСТВУ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо обов’язку (зобов’язання), а саме: приєднання
електроустановок житлового будинку по вулиці Чкалова, 176 в місті Кременчуці Полтавської
області до електричних мереж системи розподілу АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за Договором про
стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу № 1862 від 04.06.2019 року,
укладеним з Прищепою Валентином Борисовичем, які унеможливили його виконання
в зазначений термін. Період дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) діяв:
дата настання 13 березня 2020року; дата закінчення 25 травня 2020 року.
Враховуючи вищевикладене, пояснення, надані Ліцензіатом листом від 16.04.2021
№ 13-88/7775 (вх. НКРЕКП від 20.04.2021 № 8584/1-21), Департамент ліцензійного контролю
не вбачає в діях АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порушення вимог підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 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, а саме:
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), яким
встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок
першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
Для електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30
календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору
про приєднання.
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Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із Замовником у договорі про
приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки
проєктування та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про
приєднання.
підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
розподілу електричної
енергії
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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, а саме: пункту 4.4.4. глави 4.4
розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 07 грудня 2019 року),
яким визначено, що при отриманні неповного комплекту
документів або неналежно оформлених документів, направлених
поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР
приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію
до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання
від дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, указаний
ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного
оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених
зауважень.
(стор. 12-14 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з ТОВ «Посулля-Агро»
Перевіркою встановлено, що 12.02.2020 ТОВ «Посулля-Агро» звертається до АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності за
адресою: вул. Молодіжна, буд. 127, с. Засулля, Лубенський район (вх. № 1769 від 18.02.2020).
Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності згідно заяви складає 150 кВт. Також в заяві було вказано, що
Замовник виявляє бажання самостійно здійснювати проектування лінійної частини приєднання, а
також для інформування про розгляд заяви використовувати наступні варіанти:

за місцем подання заяви;

електронною поштою на адресу: vasylkolupaev@gmail.com;

поштою на адресу: 01019, а/с 161, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 25;

телефоном 093-551-84-05.
До заяви було додано:

копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.12.2012 № САЕ
891555 на майновий комплекс за адресою: вул. Комсомольська, 127, с. Засулля, Лубенський р-н,
Полтавська обл.;

копію витягу про державну реєстрацію прав від 19.12.2012 № 36821495 на майновий
комплекс за адресою: вул. Комсомольська, 127, с. Засулля, Лубенський р-н, Полтавська обл.;

копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 12.12.2012 № САЕ
891556 на майновий комплекс за адресою: вул. Комсомольська, 127а, с. Засулля, Лубенський р-н,
Полтавська обл.;

копію витягу про державну реєстрацію прав від 19.12.2012 № 36821850 на майновий
комплекс за адресою: вул. Комсомольська, 127а, с. Засулля, Лубенський р-н, Полтавська обл.;

копію містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва№1
для нового будівництва сонячної електростанції (СЕС) на виробничих будівлях ТОВ «ПосулляАгро» на території Засульської сільської ради Лубенського району, Полтавської області, які
затверджені наказом начальника відділу ЖКГ ВК Засульської сільської ради від 31.01.2020 № 02
(для земельної ділянки з кадастровим номером: 5322886601:01:003:0790, яка розташована за
адресою: вул. Молодіжна, 127а, с. Засулля, Лубенський район, Полтавська область);
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 копію містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта будівництва№2 для
нового будівництва сонячної електростанції (СЕС) на виробничих будівлях ТОВ «Посулля-Агро»
на території Засульської сільської ради Лубенського району, Полтавської області, які затверджені
наказом начальника відділу ЖКГ ВК Засульської сільської ради від 31.01.2020 № 03 (для
земельної ділянки з кадастровим номером: 5322886601:01:003:0791, яка розташована за адресою:
вул. Молодіжна, 127, с. Засулля, Лубенський район, Полтавська область);
 копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців ТОВ «Посулля-Агро» від 09.06.2015;
 копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Посулля-Агро» серія
А01 № 760518 від 02.04.2002;
 копія витягу з реєстру платників податку на додану вартість від 26.04.2017 №
1716184500047;
 копію наказу ТОВ «Посулля-Агро» від 15.03.2011 № 1-к про призначення на посаду
виконавчого директора Тронька В.М.;
 копію Протоколу зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
«Посулля-Агро» від 21.02.2011 № 1;
 копію картки платника податків Тронька В.М. від 06.09.2011 № 1618-11-01135;
 копію паспорта громадянина України Тронька В.М. виданого органом 5330 28.08.2018;
 копію довіреності ТОВ «Посулля-Агро» від 21.01.2020 на представлення інтересів
стосовно введення в експлуатацію, підключення до електромереж, в тому числі за зеленим
тарифом електроенергії, виробленої сонячною електроустановкою, виданої гр. Цішковській Т.Л.,
Чернятьєвій Н.С., Руденку О.В., Білтку С.М., Дихнер Л.В.
 копію паспорта громадянина України Цішковської Т.Л. виданого органом 3232
26.06.2019
 довідку про реквізити ТОВ «Посулля-Агро» станом на 01.01.2020;
 лист-погодження ТОВ «Посулля-Агро» «Щодо влаштування дахової СЕС» від
10.02.2020 № 28;
 лист ТОВ «Посулля-Агро» від 10.02.2020 № 29 «Щодо приєднання електроустановок
дахової сонячної електростанції»;
 викопіювання з опорного плану частини території в с. Засулля Лубенського району по
вул. Молодіжна за № 127 та № 127-А з показом території Посулля-Агро гр. Тронько Володимир
Михайлович та прилеглої території по вул. Молодіжна для встановлення сонячних електростанцій
в масштабі 1:2000;
 копію Статуту ТОВ «Посулля-Агро», затвердженого загальними зборами учасників ТОВ
«Посулля-Агро», протокол від 02 червня 2014 року № 7.
Таким чином, ОСР мав надати замовнику підписані технічні умови на нестандартне
приєднання разом з проєктом договору про нестандартне приєднання в термін до 03.03.2020.
Листом від 25.02.2020 № 13-88/3550 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило гр.
Цішковську Т.Л., представника ТОВ «Посулля-Агро», про те, що при підготовці проєкту
технічних умов приєднання до електричних мереж систем розподілу було з’ясовано, що при
приєднанні електроустановок дахової сонячної електричної станції ТОВ «Посулля-Агро» лінійна
частина приєднання фактично відсутня.
У вказаному вище листі наголошено, що у разі підготовки Договору про приєднання з
проектуванням лінійної частини приєднання замовником у відповідності до доведеної Кодексом
типової форми договору, Замовнику для реалізації цього Договору потрібно буде виконати проєкт
на лінійну частину приєднання, яка фактично відсутня.
Враховуючи вищевикладене та факт, що лінійна частина приєднання фактично відсутня,
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» підготує проект Договору про приєднання «під ключ» до
електричних мереж системи розподілу для об’єкту в цілому по вул. Молодіжній, 127 в с. Засулля,
Лубенського району, Полтавської області для можливості приєднання електроустановок дахової
сонячної електричної станції.
У разі наявності зауважень до запропонованої форми проєкту Договору про нестандартне
приєднання, Ліцензіат просив письмово повідомити про даний факт.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у своїх поясненнях, наданих листом від 30.03.2021
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№ 13-88/6336 повідомило, що вказаний лист був направлений Замовнику електронною поштою на
адресу, що вказана в заяві про приєднання та як доказ цього надало завірену належним чином
роздруківку скриншоту електронної пошти за 26.02.2020.
В заяві про приєднання електроустановки певної потужності ТОВ «Посулля-Агро»
вказало, що здійснювати проектування лінійної частини приєднання буде самостійно та не
заперечує, щодо встановлення точки приєднання на наконечниках кабелю живлення ввіднорозподільчого пункту в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №257, що належить Замовнику.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» мало змогу встановити,
що потреба в проектуванні лінійної частини приєднання відсутня, а тому мало протягом двох
робочих днів від дати реєстрації заяви про приєднання електроустановок певної потужності
повідомити ТОВ «Посулля-Агро» про виявлені зауваження щодо належного оформлення
документів.
02.03.2020 листом за № 13-88/3923 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило
ТОВ «Посулля-Агро», про те що ним підготовлено та направляється для ознайомлення та
підписання по два примірники проєкту Договору про нестандартне приєднання «під ключ» до
електричних мереж систем розподілу від 02.03.2020 № 1127 об’єкту «Електропостачання
електроустановок дахової сонячної електростанції по вул. Молодіжній, 127 в с. Засулля,
Лубенського району, Полтавської області», технічних умов нестандартного приєднання №38/1127
від 02.03.2020 та додатку №2 – Розрахунку плати за нестандартне приєднання «під ключ» та
порядок надання послуг.
підпункт 31 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
розподілу електричної
енергії
3.

щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення
споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом
системи розподілу та правилами роздрібного ринку, а саме:
пункту 7.4 розділу VІІ Правил роздрібного ринку електричної
енергії затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким визначено, що у разі
ненадання доступу для вибіркового відключення оператор
системи має перед відключенням основного споживача
забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за іншою схемою
(стор. 13-15 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з ФОП «Шеліхов С.О.»
Перевіркою встановлено, що ФОП Шеліхов С.О. приєднався до умов публічного
договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 №
22306004 шляхом споживання електричної енергії та є субспоживачем Державного підприємства
«Виробниче об’єднання «Знамя» (далі – ДП «ВО «Знамя», основний споживач).
16.03.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» направляє ДП «ВО «Знамя» лист № 14-2101.1/510 з повідомленням про припинення розподілу електричної енергії на електроустановки
останнього 31.03.2020 з 08.00 та рекомендувало вжити комплекс заходів для забезпечення
безпечного припинення електроживлення та письмово повідомити про це ОСР, а також
забезпечити присутність посадових осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію
струмоприймачів на об’єкті припинення електроживлення, та вибіркового відключення
струмоприймачів з наступним пломбуванням пристроїв їх підключення та забезпечити заходів
спрямованих на запобігання
травматизму, загибелі тварин, пошкодженню обладнання,
негативним екологічним та іншим наслідкам.
Також, Ліцензіат у вказаному листі рекомендувало основному споживачу до дати та часу
відключення провести необхідні оперативні перемикання з метою забезпечення безперервного
електрозабезпечення живлення об’єктів субспоживачів за іншою схемою.
Додатком до зазначеного листа є попередження про припинення електроживлення (надання
послуг з розподілу) від 16.03.2020 № 0059.
31.03.2020 представниками оператора системи було складено Акт про недопущення до
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електроустановок споживача для виконання відключення та обмеження споживання
електроенергії споживачу, відповідно до якого представником споживача, черговим, який не
представився, була надана необґрунтована відповідь щодо відмови в допуску працівників
Ліцензіата для проведення відключення та здійснено відключення основного споживача ДП «ВО
«ЗНАМЯ» по комірці №18 на ПС «Щербані» 110/10/6 кВ РУ-6 кВ. Внаслідок цього було
припинено послугу розподілу електричної енергії всім субспоживачам, в т. ч. ФОП Шеліхов
С.О., які по внутрішнім електричним мережам основного споживача, були заживлені від вказаної
комірки.
В своїх поясненнях, викладених у листі від 30.03.2021 № 04-32/6334, Ліцензіат зазначив
наступне: «Враховуючи умови договору, згідно Додатку №6 «Однолінійна схема» до договору про
постачання електричної енергії № 59, в якому заначено 6 джерел живлення: чотири комірки від
ПС «Знамя» комірки 18, 30, 20, 40, комірка 214 від ПС «Південно-Західна» та комірка 4 ПС Знамя
110/10/6 кВ РУ-6 кВ ЗТП-213 та застосування оператором системи розподілу обмежень
виключно по комірці 18 ПС Знамя 110/10/6 кВ РУ-6 кВ ДП «ВО «Знамя» власними мережами мав
технічну можливість забезпечити безперебійне та надійне електрозабезпечення субспоживачів
шляхом проведення відповідних перемикань. На думку АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відсутність
перемикань та знеструмлення ДП «ВО «Знамя» електроустановок субспоживача ФОП Шеліхов
С.О. вчинено для тиску на оператора системи розподілу та подальшого безоплатного
споживання електричної енергії.» (мовою документа).
Слід зазначити, що оператор системи в листі від 16.03.2020 № 14-21-01.1/510 та
попередженні про припинення електроживлення (надання послуг з розподілу) від 16.03.2020 №
0059 жодним чином не згадав, що обмеження розподілу електричної енергії буде здійснено
виключно по комірці 18 ПС Знамя 110/10/6 кВ РУ-6 кВ ДП «ВО «Знамя».
За інформацією, наданою Ліцензіатом, відновлено надання послуги з розподілу
електричної енергії 03.04.2020 року.
пункту 8.4.8 глави 8.4
розділу VIII ПРРЕЕ
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яким встановлено, що кількість днів, протягом яких
споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням
вимог цих Правил, визначається виходячи з кількості робочих
днів електроустановки споживача (крім випадків фіксації
засобами комерційного обліку кількості днів, протягом яких
споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням
вимог цих Правил), зокрема підпункту 2, яким визначено, що
якщо
споживач
здійснив
самовільне
підключення
електроустановок, струмоприймачів або електропроводки до
електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив інші дії,
що призвели до споживання необлікованої електричної енергії,
виявити які представники оператора системи під час
проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку
мали можливість, - з дня останнього контрольного огляду
засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо
технічну перевірку було проведено після останнього
контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня
виявлення порушення, але не більше загальної кількості
робочих днів у шести календарних місяцях, що передували дню
виявлення порушення.
(стор. 15-17 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з гр. Третяком В. В.
Згідно з положеннями пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ кількість днів, протягом
яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог ПРРЕЕ, визначається
виходячи з кількості днів, зокрема:
якщо побутовий споживач здійснив самовільне підключення електроустановок,
струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив
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інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії, виявити які представники
оператора системи під час проведення контрольного огляду засобу комерційного обліку мали
можливість, - з дня останнього контрольного огляду
засобу комерційного обліку або технічної перевірки (якщо технічну перевірку було
проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували
дню виявлення порушення.
Перевіркою встановлено, що 03.09.2020 працівниками АТ «ПОЛТВАВАОБЛЕНЕРГО», у
присутності гр. Третяка В.В. було складено Акт про порушення № 00002811, в якому було
зазначено порушення обліку електричної енергії: «п.1.2.1, п.2.3.1, п.5.5.5.1, п.5.5.5.20, п.8.2.4, п.п.7
п.8.4.2 ПРРЕЕ, п.11.9.1, п. 11.9.2 КСР – самовільне підключення електропроводки до електричної
мережі, що не є власністю оператора системи, поза розрахунковими засобами обліку
електроенергії з порушенням схеми обліку. Самовільне підключення виконано дротом від ввідного
кабелю крізь підвіконня розташоване з лівої сторони від вхідних дверей, через автоматичний
вимикач 25А за допомогою електричної вилки до подовжувача від якого підключено
струмоприймачі та внтурішньобудинкова мережа, що призвело до несанкціонованого відбору
електроенергії. Виявити порушення при контрольному огляді можливості не було. При включені
струмоприймачів лічильний механізм лічильника не враховує електроенергію, покази
електролічильника не змінюються – спожита електроенергія не враховується. Споживачу
продемонстровано порушення.» (мовою документа).
На підставі складеного Акту № 00002811 комісією по розгляду акта про порушення
споживачем Правил роздрібного ринку електричної енергії та/або умов договору складено
Протокол від 23.09.2020 № 00002812, відповідно до якого було прийнято рішення нарахування
провести за період 366 день з 03.09.2019 по 03.09.2020 згідно з пунктом № 13, та за
формулою 8 глави 8.4 ПРРЕЕ за величиною розрахункового добового обсягу споживання
електричної енергії через проводи (кабелі), яким здійснене самовільне підключення, розрахунок
здійснити за формулою Wдоб = Рс.п.× кі-ть фаз × tс.п.
Всього підлягає до сплати за необліковану активну електроенергію 40 837 грн. 96 коп.
Комісія з перевірки зазначає, що зазначене в Акті порушення можливо було виявити при
контрольному огляді засобу обліку, зокрема згідно фотоматеріалів наданих комісії з перевірки
чітко видно самовільне підключення проводу під розподільчим щитом.
Факт контрольного огляду 27.08.2020 підтверджується копією Завдання на обхід
№ 102008 1409л4 від 26.08.2020.
Таким чином комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіат мав здійснити нарахування, по
Акту № 00002811, за період з дня останнього контрольного огляду 27.08.2020 по 23.09.2020.
Комісія з перевірки зазначає, що Ухвалою від 14.01.2021 Глобинського районного суду
Полтавської області у справі № 527/23/21 відкрито спрощене позовне провадження
№ 2/527/115/21.
пункту 2.2
Ліцензійних умов
№ 932
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щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до законів
України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, а саме:
підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ Правил приєднання
електроустановок до електричних мереж, затверджених
постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32 (далі – ПЕЕМ),
яким
визначено,
що
електропередавальна
організація
безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня подання
зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про
приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за
приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови
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стандартного
приєднання
до
електричних
електроустановок відповідно до додатка 3 до ПЕЕМ;
підпункту 26 пункту
2.2 Ліцензійних умов з
розподілу електричної
енергії

мереж

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, а саме:
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (в редакції, що діяла до
07 грудня 2019 року)яким визначено, що технічні умови на
стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом
договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10
робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі
необхідності погодження технічних умов з ОСП;
пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року)яким встановлено, що у разі необхідності
збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання
через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики
(затримка в погодженні власника (власників) або Користувача
(Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не
пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб
узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про
збільшення строку проектування на не більше ніж 30
календарних днів (з наданням документального підтвердження
причин виникнення затримки).
пункту 4.8.5. глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року),яким встановлено, що фактом
виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника
(будівництва
електричних
мереж
зовнішнього
електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення
потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в
узгоджену точку приєднання.
Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом
щодо надання послуги з приєднання.
Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється
сторонами після подання робочої напруги та проведення
випробувань електрообладнання Замовника або обладнання
зовнішнього електрозабезпечення Замовника.
(стор. 17-25 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з ТОВ «Рост Електромонтаж»
Перевіркою
встановлено,
що
ОСББ
«Злагода»
звернулась
до
ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності (вх. від
21.02.2018 № 1586) з метою збільшення потужності для ТОВ «Рост Електромонтаж». В заяві
вказується існуюча дозволена потужність 82,9 кВт та прогнозована потужність, що буде
приєднана 76 кВт, величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з
урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності складе 158,8 кВт з передбаченим
комплектом документів.
Комісія з перевірки зазначає, що ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» мало надати ОСББ
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«Злагода» підписаний договір про приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за
приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до
електричних мереж електроустановок в термін до 28.02.2018.
23.02.2018 ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом за №03-27-05-75/2780 повідомило ОСББ
«Злагода» про наступне: «Окремі будівлі об’єкти нерухомого майна (один житловий будинок
майнового комплексу по вул. Великотирнівській,25/2) не підпадають під визначення терміну
«об’єкти будівництва», оскільки вони вже збудовані і введені в експлуатацію в цілому як об’єкт
архітектури (комплекс з двох житлових будинків з вбудованими приміщеннями). Отже,
отримання технічних умов на приєднання до мереж (об’єктів) електроенергетики на окремі
будівлі об’єкта архітектури не передбачено нормативно-правовими актами. Таким чином,
технічні умови видаються на об’єкти архітектури (як при новому будівництві, так і для
існуючих об’єктів) з умовою підключення згідно з проектом окремих будівель об’єкта
архітектури від внутрішніх мереж об’єкта архітектури, а у разі відсутності резерву
потужності об’єкта архітектури, за умови збільшення його загальної потужності.
Беручи до уваги вищевикладене та керуючись діючими «Правилами приєднання
електроустановок до електричних мереж», затвердженими Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики за №32 від 17.01.2013р. зі змінами від
30.03.2017р. (далі – Правила), власник об’єкта архітектури в цілому або один із співвласників
(користувачів) за умови наявності письмової згоди всіх інших співвласників, має право звернутися
до електропередавальної організації (ПАТ «Полтаваобленерго») із заявою про збільшення
потужності електроустановок об’єкта архітектури. При цьому електропередавальна
організація укладає договір про приєднання з одним із співвласників (користувачів) за умови
наявності письмової згоди всіх інших співвласників (користувачів), про що робиться відповідна
відмітка в договорі. В заяві про приєднання електроустановки певної потужності необхідно
вказати дозволену потужність всього об’єкту (потужність двох житлових будинків з усіма
вбудованими нежитловими приміщеннями).
Отже, після надання відкоригованої заяви про приєднання електроустановки певної
потужності та вищезазначених документів, ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» почне
підготовку технічних умов приєднання електроустановок об’єкту по вул. Великотирнівській, 25/2
в м. Полтаві» (мовою документу).
Комісія з перевірки зазначає, що ОСББ «Злагода» в своїй заяві про приєднання
електроустановки певної потужності вказало існуючу потужність, надало документи, що
засвідчують, що воно є власником всього майнового комплексу за адресою: вул.
Великотирнівська, 25/2 в. м. Полтава.
Такім чином перевіркою встановлено, що у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не було
підстав для відмови ОСББ «Злагода» у видачі підписаного договору про приєднання,
з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні
умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок.
14.06.2018 ТОВ «Рост Електромонтаж» звертається до ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (вх.
від 20.06.2018 №5612) із заявою про приєднання електроустановки певної потужності в якій
зазначає величину максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження 120 кВт, з
відповідним комплектом документів.
Таким чином, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відповідно до пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу
IV Кодексу (в редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року), мало надати замовнику технічні умови
05.07.2018.
Водночас АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 21.06.2018 № 03-27-05-75/9535
повідомило ТОВ «Рост Електромонтаж», що надані «документи свідчать, що нежитлові
приміщення замовника є частиною будівлі (багатоквартирного житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями) за адресою м. Полтава, вул. Великотирнівська, 25/2. Крім того, до
заяви додається лист НКРЕКП № 5180/17.1.3/7-18, в якому регулятор повідомляє про
можливість надання технічних умов приєднання частини об’єкта архітектури, а саме, на
вбудовані/прибудовані житлові/нежитлові приміщення в будинках, будівлях, спорудах будь-якого
призначення безпосередньо до мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛРЕНЕРГО». При цьому листом
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НКРЕКП № 1371/17.1.3/7-16 від 16.02.2016 регулятором надавалося роз’яснення, яке суперечить
роз’ясненням № 5180/17.1.3/7-18 від 13.06.2018, що отримання технічних умов на приєднання до
мереж (об’єктів) електроенергетики окремого приміщення об’єкта архітектури не передбачено
нормативно-правовими актами, а технічні умови надаються на об’єкти архітектури з умовою
підключення окремих приміщень об’єкта архітектури від внутрішньобудинкових мереж
багатоквартирного будинку.
Враховуючи зазначені розбіжності, з метою врегулювання спірного питання ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» звернулося за роз’ясненнями до НКРЕКП щодо дій товариства при
зверненні замовника послуги з приєднання електроустановки частини будівлі, а саме,
вбудованих/прибудованих житлових/нежитлових приміщень в будинках, будівлях, спорудах будьякого призначення. Після отримання відповідних роз’яснень ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
повернеться до розгляду питання приєднання Вашої електроустановки» (мовою документу).
Такім чином перевіркою встановлено, що у ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не було
підстав для відмови ТОВ «Рост Електромонтаж» у видачі підписаного договору про
приєднання, з визначенням у ньому розміру плати за приєднання, невід’ємною частиною якого є
технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок.
18.09.2018 ТОВ «Рост Електромонтаж» листом за № 24 звертається до Ліцензіата (вх. від
21.09.2018 № 8830) щодо виконання рекомендацій НКРКЕП в частині видачі технічних умов за
стандартним типом приєднання.
24.09.2018 оператор системи листом за №03-27-05-75/14047 повідомляє Замовника, що у
відповідності до роз’яснення НКРЕКП, ТОВ «Рост Електромонтаж» має повторно звернутися із
заявою про приєднання електроустановки певної потужності. Після отримання оформленої заяви
ПАТ «Полтаваобленерго» надасть проект договору про приєднання до електричних мереж,
невід’ємним додатком до якого є технічні умови.
28.09.2018 ТОВ «Рост Електромонтаж» подає оформлену заяву про приєднання
електроустановок певної потужності (вх. від 01.10.2018 №9117), згідно якої величина
максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності становить 50 кВт.
Таким чином, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» мало надати підписаний договір про
приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови стандартного приєднання до
електричних мереж електроустановок до 16.10.2018.
Департамент ліцензійного контролю зазаначає, що у своїх поясненнях, наданих
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 16.04.2021 № 13-88/7775 (вх. НКРЕКП від 20.04.2021
№ 8584/1-21), Лецензіат зазначає, що питання своєчасності надання
ТОВ «Рост
Електромонтаж» технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом
договору про приєднання розглядалось під час проведення НКРЕКП у 2019 році планового заходу
державного контролю, за результатами якого АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» притягнуто до
відповідальності згідно постанови НКРЕКП від 17.05.2019 № 798 із зазначеного питання.
З урахуванням вищевикладеного Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порушення вимог:
пункту 2.2 Ліцензійних умов № 932 щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та
інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а
саме підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу ІІ Правил приєднання електроустановок до електричних
мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32 (далі – ПЕЕМ), яким
визначено, що електропередавальна організація безоплатно протягом п'яти робочих днів від дня
подання зазначеної заяви надає замовнику підписаний договір про приєднання, з визначенням у
ньому розміру плати за приєднання, невід'ємною частиною якого є технічні умови стандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок відповідно до додатка 3 до ПЕЕМ;
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо обов’язку
ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу
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електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної
енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу;
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (в редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року) яким
визначено, що технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом
договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви
та 20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП. При цьому
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що комісією з проведення перевірки допущено
технічну помилку при визначенні порушення пунту Кодексу.
Одночасно Департамент ліцензійного контролю зазначає, що НКРЕКП
постанову від 30.12.2020 № 2858 «Про проведення позапланової виїзної
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у тому числі на підставі звернення до
ТОВ «Рост Електромонтаж» від 16.04.2020 вих. 04 (вх. НКРЕКП від 28.04.2020 №
щодо
недотримання
АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
строків
надання
із стандартного приєднання об’єкта замовника до електричних мереж.

прийнято
перевірки
НКРЕКП
9290/1-20)
послуги

Також, Комісія з перевірки зазначає, що Договір про стандартне приєднання до
електричних мереж систем розподілу укладено з ТОВ «Рост Електромонтаж» 12.10.2018 № 3696
(далі – договір №3696). Відповідно до пункту 4.1 Договору №3696 плата за приєднання становить
52,80 тис. грн.
Перевіркою встановлено, що 25.10.2018 ТОВ «Рост Електромонтаж» було оплачено
вартість послуги з приєднання у повному обсязі, відповідно послуга зі стандартного приєднання
мала бути надана до 24.11.2018.
Оператор системи листом від 13.11.2018 № 03-27/16684 повідомив ТОВ «Рост
Електромонтаж», що для можливості здійснення приєднання електроустановок об’єкту Замовника
до електричних мереж компанії необхідно виконати реконструкцію ЗТП-450 та будівництво
нової ЛЕП-0,4 кВ від існуючих мереж нашого товариства до ВРП-0,38 кВ Вашого об’єкту
орієнтовною довжиною 100м. В той же час, відповідно до чинного законодавства України,
будівництво вищезгаданих об’єктів електроенергетики здійснюється лише за умови оформлення
правовстановлюючих документів користування земельними ділянками та подання до органів
державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних
робіт, та відповідно ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило, що строк надання послуг з
приєднання електроустановок переривається до 25.10.2020 року. Після цього відлік строку
надання послуги продовжиться., про що буде проінформовано додатково.
Комісія з перевірки зазначає, що у вказаному листі ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
повідомляє про переривання строку надання послуги з приєднання електроустановок до
25.10.2020 року, а не про збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних
днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки).
Розглянувши пояснення Ліензіата, надані листом від 16.04.2021 № 13-88/7775 (вх. НКРЕКП
від 20.04.2021 № 8584/1-21) щодо переривання надання послуги з приєднання з метою
оформлення права користування земельними ділянками до 25.10.2020 Департамент
ліцензійного контролю зазначає, що пунктом 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що
діяла до 07 грудня 2019 року) встановлено, що у разі необхідності збільшення строку надання
послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з
приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про
збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки).
Відповідно до пункту 4.8.5. глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня
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2019 року), фактом виконання зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва
електричних мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця забезпечення
потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання.
Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з
приєднання.
Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання
робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання Замовника або обладнання
зовнішнього електрозабезпечення Замовника.
Перевіркою встановлено, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 28.08.2019
№ 03-27/13126 повідомило ТОВ «Рост Електромонтаж», що 01.08.2019 повністю виконало свої
зобов’язання за Договором №3696 та направляє два примірники акта здачі-приймання наданих
послуг із стандартного приєднання електроустановок на суму 52,80 тис. грн. по об’єкту:
«Реконструкція нежитлових приміщень з надбудовою житл. Поверху в ж/б по вул.
Великотирнівській, 25/2 в м. Полтаві».
Згідно пояснень АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», які були надані комісії з проведення
перевірки листом від 30.03.2021 № 18-33/6336, даний лист було направлено рекомендованим
повідомленням про вручення поштового відправлення 28.08.2019 та повернутий від АТ
«Укрпошта» з причин: «інші причини, що не дали змоги виконати обов’язки щодо пересилання
поштового відправлення». Як доказ цього Ліцензіатом надано завірені належним чином копії
бланку «Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового
переказу» адресоване ТОВ «Рост Електромонтаж» на якому зазначена дата подання 28.08 та
копію поштового конверту на якому розташована довідка АТ «Укрпошта» із зазначенням
причини повернення та відбитком поштового штемпелю на якому зазначена дата 09.01.2014.
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пункту 4.2.5. глави 4.2 розділу
IV Кодексу (у редакції, що
діяла з 07 грудня 2019 року)

яким встановлено, що у разі отримання від замовника
заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом
15 робочих днів надати замовнику відповідну
компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням
підтверджуючих документів)
(стор. 25-27 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з гр. Тараненко Г.І.
Перевіркою встановлено, що 13.02.2020 гр. Тараненко Г.І. звернувся до
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності за
адресою: вул. Садова, буд. 25, м. Лубни, Полтавська область (індивідуальний житловий будинок)
вказавши існуючу дозволену потужність 3,5 кВт відповідно до договору від 29.04.2016
№ 21701503 (вх. № 287-Т від 18.02.2020).
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 20.02.2020 № 13-88/3263 повідомило гр.
Тараненка Г.І., що надана ним заява про приєднання електроустановки певної потужності
оформлена ним неналежним чином.
Листом від 09.07.2020 (вх № АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 17.07.2020 № 943-М)
гр. Малєв В.Г. як представник (за довіреністю) гр. Тараненка Г.І. подає заяву про приєднання
електроустановки певної потужності за адресою: вул. Садова, буд. 25, м. Лубни, Полтавська
область (індивідуальний житловий будинок) вказавши існуючу дозволену потужність 1,3 кВт
відповідно до договору від 19.06.2020 № 1170187455.
Листом від 21.07.2020 № 13-87/12686 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило гр.
Тараненка Г.І., що надана ним заява про приєднання електроустановки певної потужності
оформлена ним неналежним чином.
Листом від 31.08.2020 (вх № АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від 07.09.2020 № 943/1-М)
гр. Малєв В.Г., як представник (за довіреністю) гр. Тараненка Г.І. подає заяву про приєднання
електроустановки певної потужності за адресою: вул. Садова, буд. 25, м. Лубни, Полтавська
область (будинок) вказавши існуючу дозволену потужність 1,3 кВт відповідно до договору від
13

17.06.2020 № 1170187455 та 3,5 кВт відповідно до договору від 29.04.2016 № 21701503 та було
надано до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» заяву від 31.08.2020 про надання компенсації за
недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання у розмірі 900,0 грн.
Перевіркою встановлено, що на даний лист АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не
відреагувало жодним чином, а саме: не була надана компенсація та не була надана
обгрунтована відмова.
Комісія з перевірки зазначає, що 16.11.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та гр.
Тараненко Г.І. підписали Акт здачі-приймання наданих послуг з приєднання до електричних
мереж.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 30.03.2021 № 13-88/6336 надало комісії з
перевірки, копію листа гр. Тараненка Г.І. щодо відкликання скарги, в якому зазначається, що
скарга щодо дій АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині надання послуги з приєднання
електроустановок житлового будинку по вул. Садовій, 25, в м. Лубни, Полтавської області була
передчасною, претензії з даного питання відсутні, виплати компенсацій не потребує.
порушення підпункту 26
пункту 2.2 Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії
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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, а саме:
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року)в частині надання
замовнику ОСР
технічних умов на стандартне
приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом
договору про стандартне приєднання протягом 10
робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від
дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у
заяві про приєднання спосіб обміну інформацією)
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року) яким встановлено, що
строк надання послуги зі стандартного приєднання для
електроустановок
замовника
першого
ступеня
потужності становить 45 календарних днів, починаючи
з наступного робочого дня від дати оплати замовником
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання. Для електроустановок замовника другого
ступеня потужності цей строк становить 60
календарних днів, починаючи з наступного робочого
дня від дати оплати замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання
(стор. 30-31 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з гр. Ємцем О.В.
Перевіркою
встановлено,
що
28.05.2020
гр.
Ємець
О.В.
звернувся
до
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності за
адресою: вул. Миргородська, буд. 4-Б, с. Великі Сорочинці, Миргородський район (вх. № 5099 від
01.06.2020), з відповідним переліком документів.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
листом від 12.06.2020 № 13-88/10041 повідомило
гр. Ємця О.В. про виготовлення проєкту договору про приєднання до електричних мереж та
технічних умов електропостачання електроустановок житлового будинку по вул. Миргородській,
4-Б в с. Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області та, що отримати дані
документи гр. Ємець О.В. може за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, а також про
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можливість домовитися по телефону про інший спосіб отримання документів.
Таким чином, комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не дотримано
термін у 10 робочих днів щодо видачі проєкту договору про стандартне приєднання та технічних
умов на стандартне приєднання від дня реєстрації заяви про приєднання, яка була подана гр.
Ємцем О.В. 28.05.2020 та зареєстрована 01.06.2020.
Комісія з перевірки зазначає, що Договір про стандартне приєднання до електричних
мереж систем розподілу від 12.06.2020 № 2111 (далі – договір № 2111), підписаний АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 12.06.2020, а гр. Ємцем О.В. – 25.06.2020.
Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 10,0 кВт
(І ступінь потужності).
Згідно додатку № 2 до договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу
№ 2111 від 12.06.2020 «Розрахунок плати за стандартне приєднання та порядок надання послуг»,
розмір плати за стандартне приєднання електроустановки склав 16,368 тис. грн. з ПДВ, а строк
надання послуг з приєднання складає 45 календарних днів з наступного робочого дня від дати
здійснення Замовником оплати їх вартості на умовах цього Договору.
Гр. Ємцем О.В. оплачено послугу з стандартного приєднання у повному обсязі відповідно
до платіжного доручення від 17.07.2020 № @2PL315052, таким чином, послуга зі стандартного
приєднання мала бути надана до 01.09.2020.
02.09.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та гр. Ємець О.В. підписали Акт здачіприймання наданих послуг з приєднання до електричних мереж, згідно якого послуги із
забезпечення можливості приєднання електроустановок об’єкту: «Нежитлова будівля по вул.
Миргородській, 4-Б в с. Великі Сорочинці Миргородського району» в точці приєднання до
електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» згідно договору № 2111 від 12.06.2020 надані
в повному обсязі та сторони взаємних претензій не мають.
Під час проведення перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 30.03.2021 № 1388/6336 надало комісії з перевірки, копію листа гр. Ємця О.В. в якому зазначається що скарга на
дії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» була передчасною, послуга з приєднання надана 02.09.2020
тому претензії з даного питання відсутні, від надання компенсації відмовляється.
Розглянувши пояснення Ліензіата, надані листом від 16.04.2021 № 13-88/7775 (вх. НКРЕКП
від 20.04.2021 № 8584/1-21) Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порушення вимог:
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 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;
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року) в частині
надання замовнику ОСР технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з
проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про
приєднання спосіб обміну інформацією);
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діє з 07 грудня 2019 року) яким
встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок
замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до
договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей
строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати
замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.
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пункту 27 Правил
користування електричною
енергією для населення, які

яким зокрема встановлено, що у разі несплати за
спожиту електричну енергію на 30 день після
отримання побутовим споживачем попередження
15

затверджені постановою КМУ
від 26 липня 1999 року № 1357

енергопостачальник має право відключити побутового
споживача від електричної мережі
(стор. 38-39 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з гр. Гонтарєм О.М.
Перевіркою встановлено, що 14.07.2011 між гр. Нікулєчевим С.А. та Оржицькою філією
ПАТ «Полтаваобленерго» було укладено договір про користування електричною енергією на
об’єкті житловий будинок за адресою: вул. Жовтнева, 65, с. Круподеринці. Даний договір був
укладений на підставі довідки Круподеринської сільської ради Оржицького району Полтавськї
області від 15.06.2011 № 415, в якій було зазначено, що гр. Нікулічев С.А. проживає в будинку
померлого Сербіна Г.К. та що документи знаходяться в стадії оформлення.
02.06.2015 гр. Сербін В.Г. уповноважив гр. Гонтаря О.М. бути представником у
відповідних органах, установах та організаціях, незалежно від їх організаційно-правової форми з
питань пов’язаних зі збором документів для відчуження та реєстрацію права власності належної
йому ½ (одної другої) частки будинку з надвірними будівлями та спорудами, що знаходяться за
адресою: Україна, Полтавська область, Оржицький район, с. Круподеринці, вулиця Жовтнева, 65
(шістдесят п’ять) та подарувати її Григорук О.Б.
17.02.2017 Оржицькою філією АПТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» гр. Нікулічеву С.А.
рекомендованим листом з повідомленням про вручення було направлене попередження про
відключення електричної енергії від 15.02.2017 № 12981_201702 в якому було зазначено, що за
період з 01.11.2016 по 01.01.2017 на покази приладу обліку електричної енергії 12685 виникла
заборгованість у розмірі 114,58 грн.
Згідно копії поштового конверту наданого Ліцензіатом на запит комісії з перевірки, на
ньому значиться відмітка про повернення в зв’язку з тим, що адресат вибув з села.
Так, як вказана заборгованість не була оплачена, 27.03.2017 року електропостачання за
адресою: вул. Травнева (Жовтнева), буд. 65, с. Круподеринці, Оржицького району було
припинено.
підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

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, а саме:
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року) в частині надання
замовнику ОСР
технічних умов на стандартне
приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом
договору про стандартне приєднання протягом 10
робочих днів від дня реєстрації заяви про приєднання
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абзацу четвертого пункту 9.2
розділу 9 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 14.06.2018 № 428

щодо обов’язку Ліцензіата надавати всі необхідні
документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з
питань, що виникають під час перевірки, у вигляді,
наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до
закону у терміни/строки, що відповідають обсягу
запитуваної інформації

4.2.5. глави 4.2 розділу IV

яким встановлено, що у разі отримання від замовника
16

Кодексу (у редакції, що діяла з
07 грудня 2019 року),

заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом
15 робочих днів надати замовнику відповідну
компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням
підтверджуючих документів).
(стор. 39-43 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з Котляренко М.В.
Перевіркою встановлено, що 26.11.2019 гр. Котляренко М.В. звернулась до АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності за
адресою: вул. Слинька (Олександрівська), буд. 75, м. Лубни, Полтавська область (вх. № 1967-К від
29.11.2019).
Листом від 02.12.2019 № 03-27-05-38/18734 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило гр.
Котляренко М.В., що нею не надано документ, який підтверджує право власності чи
користування об’єктом за адресою, вказаною в заяві про приєднання, до заяви не надані
правовстановлюючі документи, з яких вбачаються особи, які на законних підставах володіють
житловим будинком та не зазначена існуюча дозволена потужність всіх споживачів об’єкта. Після
надання повного комплекту документів та належно оформленої заяви про приєднання
електроустановки певної потужності, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» розгляне питання
приєднання електроустановок житлового будинку за адресою: вул. Слинька,
буд. 75,
м. Лубни, Полтавська область.
Комісією з перевірки встановлено, що гр. Котляренко М.В. було надано повний пакет
документів, який передбачений вимогами пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу (у редакції, що
діяла до 07 грудня 2019 року), а також згода іншого співвласника щодо укладення договору про
приєднання до електричних мереж, невід’ємним додатком до якого є відповідні технічні умови.
17.02.2020 гр. Котляренко М.В. звертається до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою
про приєднання електроустановок певної потужності за адресою: вул. Слинька,
буд. 75,
м. Лубни, Полтавська область (вх. № 304-К від 20.02.2020). До заяви було додано:

супровідний лист;

заяву про надання компенсації;

документи співвласника та згода відповідного зразка.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на запит комісії з перевірки
від 29.03.2021 № 44/77-21 не надало копій документів, що були надані гр. Котляренко М.В. до
заяви з про приєднання електроустановок певної потужності від 17.02.2020, та не була надана
інформація щодо надання компенсації відповідно до заяви гр. Котляренко М.В. або інформація,
щодо обгрунтованої відмови про ненадання компенсації
Відповідно до пункту 4.2.5. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 07 грудня
2019 року), у випадку отримання послуги з приєднання до електричних мереж з порушенням
вимог, встановлених пунктом 4.2.4 цієї глави (у разі перевищення строку надання послуги з
приєднання), замовник має право звернутися до ОСР із заявою про відшкодування коштів та
сплати пені за порушення строків надання послуги з приєднання за типовою формою, наведеною
в додатку 4 до Кодексу (далі - заява про відшкодування).
У разі отримання від замовника заяви про відшкодування ОСР зобов'язаний протягом
15 робочих днів надати замовнику відповідну компенсацію або обґрунтовану відмову (з
наданням підтверджуючих документів).
Комісія з перевірки зазначає, що, ненадання АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» компенсації за
недотримання гарантованих стандартів якості електропостачання або ненадання обгрунтованої відмови
у її наданні гр. Котляренко М.В. свідчить про порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛОЕНЕРГО» про
порушення пункту 4.2.5. глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 07 грудня 2019 року).
Листом від 05.03.2020 № 13-88/4249 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило
гр. Котляренко М.В. про виготовлення проєкту договору про приєднання до електричних мереж
та технічних умов електропостачання електроустановок житлового будинку по вул. Слинька, буд.
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75 у м. Лубни Полтавської області та, що отримати дані документи гр. Котляренко М.В. може за
адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, а також про можливість домовитися по телефону
про інший спосіб отримання документів.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» недотримано термін у
10 робочих днів щодо надання проєкту договору про стандартне приєднання та технічних умов
на стандартне приєднання на заяву про приєднання, яка була подана гр. Котляренко М.В.
17.02.2020 та зареєстрована 20.02.2020.
Комісія з перевірки заначає, що договор про стандартне приєднання до електричних
мереж систем розподілу від 05.03.2020
№ 985 (далі – договір № 985), підписано
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 05.03.2020, а гр. Котляренко М.В.- 12.03.2020.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Листом від 05.03.2020 № 13-88/4249
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило гр. Котляренко М.В. на підставі заяви про
приєднання, яка була подана гр. Котляренко М.В. 17.02.2020 та зареєстрована Товариством
20.02.2020 (тобто на 10-й робочий день), про виготовлення проєкту договору від 05.03.2020
№ 985 про приєднання до електричних мереж та технічних умов електропостачання
електроустановок житлового будинку по вул. Слинька, буд. 75 у м. Лубни Полтавської області та,
що отримати дані документи гр. Котляренко М.В. може за адресою: м. Полтава, вул. Старий
Поділ, буд. 5, а також про можливість домовитися по телефону про інший спосіб отримання
документів.
Одночасно, розглянувши пояснення Ліензіата, надані листом від 16.04.2021 № 13-88/7775
(вх. НКРЕКП від 20.04.2021 № 8584/1-21), Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порушення вимог:
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 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;
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року)
в частині надання замовнику ОСР технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР,
разом з проєктом договору про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів від дня
реєстрації заяви про приєднання.
Комісія з перевірки зазначає, що 16.03.2020 укладено договір про заміну Сторони у
зобов’язанні
від 16.03.2020 № 1687 між гр. Котляренко М.В. – Сторона 1,
гр. Скороход А.В. – Сторона 2 та АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» – Сторона 3.
27.07.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та гр. Скороход А.В. підписали Акт здачіприймання наданих послуг з приєднання до електричних мереж, згідно якого послуги із
забезпечення можливості приєднання електроустановок об’єкту: «Житловий будинок по вул. Слинька,
75 у м. Лубни» в точці приєднання до електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» згідно
договору № 985 від 05.03.2020 надані в повному обсязі та сторони взаємних претензій не мають.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 30.03.2021
№ 13-88/6336 надало комісії з перевірки, копію листа гр. Скорохода А.В. щодо врегулювання
надання послуги з приєднання в якому зазначається що питання в частині надання послуги з
приєднання електроустановок житлового будинку по вул. Слинька, 75 у м. Лубни в частині
надання проєкту договору про стандартне приєднання врегульоване в повному обсязі, претензії з
даного питання відсутні, виплата компенсацій не потрібна.
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пункту 2.2 Ліцензійних умов
№ 932

щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну
комісію,
що
здійснює
державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
18

послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії, а саме:
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року в частині ненадання
Замовнику протягом 10 робочих днів від дня реєстрації
заяви про приєднання, технічних умов на стандартне
приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом
договору про стандартне приєднання.
(стор. 47-49 Акта 207)
Щодо взаємовідносин з гр. Овчаренко Л.І.
Перевіркою встановлено, що 07.06.2019 Комунальне підприємство «Житловоексплуатаційна організація №2» (балансоутримувач будинку), як Замовник-1 (далі – КП «ЖЕО
№2»), гр. Овчаренко Л.І., як Замовник-2 звернулись до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою
про приєднання електроустановок певної потужності за адресою: вул. П. Орлика, буд. 11/15 м.
Полтава (вх. № 6264 від 12.06.2019). Величина максимального розрахункового (прогнозованого)
навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності згідно заяви складає
36 кВт.
Письмовою заявою від 26.06.2019 (вх. від 26.06.2019 № 6769) гр. Овчаренко Л.І. подає нову
заяву про приєднання електроустановок певної потужності за адресою: вул. П. Орлика, буд.
11/15 м. Полтава. Величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження
з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності згідно заяви складає 28 кВт,
з відповідним пакетом документів.
Комісія з перевірки зазначає, що ОСР мав надати замовнику підписані технічні умови
разом з проєктом договору про стандартне приєднання в термін до 14.07.2019.
Листом від 09.07.2019 № 03-27/10531 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило
гр. Овчаренко Л.І. про виготовлення проекту договору про приєднання до електричних мереж
та технічних умов електропостачання електроустановок житлового будинку по вул. Пилипа
Орлика, 11/15 в м. Полтава та, що отримати дані документи гр. Овчаренко Л.І. може за адресою:
м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, а також про можливість домовитися по телефону про інший
спосіб отримання документів.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» недотримано термін у
10 робочих днів щодо надання проєкту договору про стандартне приєднання та технічних умов
на стандартне приєднання на заяву про приєднання, яка була подана гр. Овчаренко Л. І.
26.06.2019.
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Листом від 09.07.2019 № 03-27/10531
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило гр. Овчаренко Л.І. на підставі заяви про приєднання,
яка була подана гр. Овчаренко Л.І. 26.02.2019 та зареєстрована Товариством 26.06.2019 (тобто на
8-й робочий день), про виготовлення проекту договору від 09.07.2019 № 2264 про приєднання до
електричних мереж та технічних умов електропостачання електроустановок житлового
будинку по вул. Пилипа Орлика, 11/15 в м. Полтава та, що отримати дані документи гр.
Овчаренко Л.І. може за адресою: м. Полтава, вул. Старий Поділ, буд. 5, а також про
можливість домовитися по телефону про інший спосіб отримання документів
Одночасно, розглянувши пояснення Ліензіата, надані листом від 16.04.2021 № 13-88/7775
(вх. НКРЕКП від 20.04.2021 № 8584/1-21), Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» порушення вимог:
пункту 2.2 Ліцензійних умов № 932 щодо здійснення ліцензованої діяльності відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та
інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 07 грудня 2019 року)
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в частині ненадання Замовнику протягом 10 робочих днів від дня реєстрації заяви про
приєднання, технічних умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проектом
договору про стандартне приєднання.
При цьому Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензійні умови № 932
втратили чинність 09.04.2019.
Також, Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» надало належним
чином завірену копію Договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем
розподілу від 09.07.2019 № 2264 (далі – договір №2264), який підписаний АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 09.07.2019, а зі сторони КП «ЖЕО №2» та гр. Овчаренко Л.І. не
підписаний.
Ліцензіат листом від 02.09.2019 №03-27/13372 повідомляє КП «ЖЕО №2» та гр. Овчаренко
Л.І., що оскільки оператор системи не отримав підписаний проект договору про стандартне
приєднання до електричних мереж систем розподілу від 09.07.2019 № 2264 разом з усіма
додатками у 20-ти денний термін з моменту його отримання то він вважається не укладеним, а
технічні умови № 75/2264, які є додатком до договору, такими, що не набули чинності.
Гр.
Овчаренко
Л.І
заявою
(вх.
01.11.2019
№
1313/2-О)
повідомила
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», що направляє три примірника Договору про стандартне пиєднання
до електричних мереж систем розподілу № 2264 від 09.07.2019 з додатками №1 та №2 для
внесення змін в частині визначення плати за стандартне приєднання згідно роз’яснень
наданих листом НКРЕКП від 02.09.2019 № 14859/17/9-19.
Комісія з перевірки зазначає, що 24.01.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», КП «ЖЕО №2»
та гр. Овчаренко Л.І. підписали Акт здачі-приймання наданих послуг з приєднання до
електричних мереж, згідно якого послуги із забезпечення технічної можливості збільшення
потужності приєднання електроустановок об’єкту: «Ж/б по вул. Пилипа Орлика, 11/15 в м.
Полтаві в зв’язку зі збільшенням потужності квартири № 2 гр. Овчаренко Л.І.» в точці приєднання
до електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» згідно договору № 3709 від 14.11.2019
надані в повному обсязі та сторони взаємних претензій не мають.
Під час проведення перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 30.03.2021
№ 13-88/6336 надало комісії з перевірки, копію листа гр. Овчаренко Л.І. щодо відкликання
звернення в якому зазначається, що звернення щодо дій АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині
надання послуги з приєднання електроустановок житлового будинку по Пилипа Орлика, 11/15 в м.
Полтава, Полтавської області було передчасною, претензії з даного питання відсутні, надання
компенсацій не потрібне.
порушення підпункту 26
пункту 2.2 Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії
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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, а саме:
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року),в частині надання
замовнику ОСР
технічних умов на стандартне
приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом
договору про стандартне приєднання протягом 10
робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від
дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у
заяві про приєднання спосіб обміну інформацією)
(стор. 50-51 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з гр. Поляковой-Білоус М.В.
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Перевіркою встановлено, що 03.03.2020 гр. Полякова-Білоус М.В. звертається до
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності
за адресою: земельна ділянка для будівництва будинку кадастровий номер 5320686801:01:007:0067
вул. Т. Г. Шевченка, с. Погреби, Глобинський район (вх. № 420-П від 11.03.2020). Величина
максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої
дозволеної (приєднаної) потужності згідно заяви складає 30 кВт, з відповідним комплектом
документів.
В заяві було вказано, що для інформування про розгляд заяви використовувати наступні
варіанти:
 електронною поштою на адресу: colorin14975@ukr.net;
 поштою на адресу: Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Нова Знам’янка, вул. Вереснева,
58-Б;
 телефоном 097-099-74-47.
До заяви було додано:
 ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000;
 копія паспорту та ідентифікаційного коду замовника;
 копії документів, які підтверджують право власності Замовника на об’єкт (Договір купівліпродажу земельної ділянки від 29.07.2019).
Гр. Полякова-Білоус М.В. повторно звернулася до Ліцензіата із заявою про приєднання
електроустановки певної потужності (вх. від 09.04.2020 №3537) та надала копію Інформаційної
довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 31.03.2020 номер 205734651, в
якій зазначено, що власником земельної ділянки з кадастровим номером 5320686801:01:007:0067 є
Полякова-Білоус М.В.
Таким чином, Ліцензіат повинен надати підписані технічні умови разом з проєктом
договору про стандартне приєднання до 24.04.2020.
Листом від 13.04.2020 № 13-88/6188 Ліцензіат повідомляє гр. Полякову-Білоус М.В. про
введення з 17.03.2020 на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» обмежувальних карантинних заходів
у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 за № 211 «Про
запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» (далі – постанова КМУ
№ 211) в зв’язку з чим підготовка проєкту Договору про приєднання до електричних мере з
невід’ємними додатками буде продовжена після закінчення обмежувальних заходів.
Комісія з перевірки зазначає, що, постановою КМУ № 211 не було винесено заборони на
підготовку документів та проведення будівельних та монтажних робіт;
Листом від 19.05.2020 № 13-88/8414 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило
гр. Полякову-Білоус М.В. про виготовлення та направлення для ознайомлення та підписання по
два примірника проекту Договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем
розподілу від 19.05.2020 № 155 по об’єкту: «Житловий будинокпо вул. Шевченка Т.Г. в с. Погреби
Глобинського району (кадастровий номер земельної ділянки5320686801:01:007:0067)», технічних
умов №40/1577 від 19.05.2020, та додатку №2 – Розрахунку плати за стандартне приєднання та
порядку надання послуг.
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на запит комісії з перевірки надало належним чином
завірену копію Договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу
від 19.05.2020 № 1577 (далі – договір №1577), який підписаний АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»
19.05.2020, а гр. Поляковою-Білоус М.В. – 25.05.2020.
Комісія з перевірки зазначає, що 31.07.2020 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та гр. ПоляковаБілоус М.В. підписали Акт здачі-приймання наданих послуг з приєднання до електричних
мереж, згідно якого послуги із забезпечення можливості збільшення потужності приєднання
електроустановок об’єкту: «Житловий будинок по вул. Шевченка Т.Г. в с. Погреби Глобинського
району (кадастровий номер земельної ділянки 5320686801:01:007:0067)» в точці приєднання до
електричних мереж АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» згідно договору № 1577 від 19.05.2020 надані
в повному обсязі та сторони взаємних претензій не мають.
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АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» під час перевірки надало комісії з перевірки, копію листа
гр. Полякової-Білоус М.В. щодо відкликання скарги в якому зазначається що скарга щодо дій
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині надання послуги з приєднання електроустановок
житлового будинку по вул. Шевченка Т.Г. в с. Погреби Глобинського району, Полтавська області
було передчасною, претензії з даного питання відсутні, надання компенсацій не потрібне.
підпункту 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з
розподілу електричної
енергії №1470

12

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, а саме:
пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року) яким передбачено, що до заяви про
приєднання додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи
користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності
об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи
користування земельною ділянкою або копію витягу з
державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про
право власності на земельну ділянку - викопіювання з
топографо-геодезичного плану або плану забудови території із
зазначенням місця розташування земельної ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографогеодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця
розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки
Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які
приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена
довіреність чи інший документ на право укладати та
підписувати договір про приєднання;
4) ТЕО (за наявності).
Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець
додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного
податку або копію свідоцтва платника податку на додану
вартість (далі - ПДВ).
пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що технічні умови
на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проектом
договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10
робочих днів від дня реєстрації заяви та 20 робочих днів у разі
необхідності погодження технічних умов з ОСП
(стор. 55-58 Акта 207)

Щодо взаємовідносин з ТОВ «Агрофірма Мічуріна»
Перевіркою встановлено, що 01.08.2019 ТОВ «Агрофірма Мічуріна» звернулась до ПАТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок певної потужності за
адресою: вул. Курченка, буд. 1-А, м. Глобине, Глобинський р-н, (вх. від 06.08.2019 № 8260) з
відповідним пакетом документів. Величина максимального розрахункового (прогнозованого)
навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності згідно заяви складає
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1000 кВт.
Комісія з перевірки зазначає, що ОСР мав надати замовнику підписані технічні умови на
нестандартне приєднання разом з проєктом договору про приєднання в термін до 20.08.2019.
Листом від 06.08.2019 № 03-27/11971 Оператор системи повідомив Замовника, що в
наданому «пакеті документів відсутній будівельний паспорт або містобудівні умови та
обмеження з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії
надійності електропостачання за кожним об’єктом замовника (для об’єктів, які приєднуються
до електричних мереж уперше), надання якого передбачено «Кодексом систем розподілу»,
затвердженим Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики, за № 310 від 14.03.20218р.
Після отримання Товариством всіх документів буде розпочато процедуру надання
послуги з приєднання електроустановки Вашого об’єкта» (мовою документу).
Комісія з перевірки зазначає, що Замовник у заяві про приєднання електроустановок
певної потужності вказав на існуючу дозволену потужність 226 кВт згідно Договору споживача
про надання послуг з розподілу електричної енергії від 26.03.2019 о/р 20400005, тобто об’єкт
Замовника є діючим.
Ліцензіат на запит комісії з перевірки надав належним чином завірену копію Договору про
нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу з проектуванням замовником
лінійної частини приєднання від 06.12.2019 № 4204 (далі – договір №4204), який підписаний АТ
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 06.12.2019, а ТОВ «Агрофірма Мічуріна» без зазначення дати
підпису.
Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 30.03.2021
№ 13-88/6336 надало комісії з перевірки, копію листа ТОВ «Агрофірма Мічуріна» щодо
відкликання
звернення
в
якому
зазначається
що
звернення
щодо
дій
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині надання проекту договору про приєднання було
передчасним, претензії з даного питання відсутні, надання компенсацій не потрібне.

З огляду на зазначене пропонується прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та 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 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) за порушення вимог
законодавства у сфері енергетики та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з розподілу електричної енергії.
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17
Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного регулювання,
зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:
1) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань) письмово
інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області, з наданням належним
чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану врегулювання спірних питань із
гр. Третяком В. В.
2) у строк до 15 червня 2021 року відновити електропостачання на об’єкті
розташованому за адресою вул. Травнева (Жовтнева), буд. 65, с. Круподеринці, Оржицького
району Полтавської області за власний рахунок, а у разі оплати споживачем на рахунок ОСР
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коштів за здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки
споживача – повернути споживачу сплачені ним кошти, про що у строк до 01 липня
2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням
належним чином завірених копій підтвердних документів;
3) у строк до 01 липня 2021 року надати ТОВ «Рост Електромонтаж» послугу
з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акту прийманняпередачі послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж, про що у строк до
15 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області
з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів.

Директор департаментуліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ
Ч’

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про
накладення
штрафу
на
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за
недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, та порушення Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії
та здійснення заходів державного
регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 травня 2021 року
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта
позапланової виїзної перевірки від 09 квітня 2021 року № 207, проведеної
відповідно до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2020 року № 2858 «Про
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та
на підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки
від 17 березня 2021 року № 208, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) не
дотримано
вимоги
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі –
Ліцензіні умов № 932) та 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:
пункт 4.2.5. глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі –
Кодекс систем розподілу) (у редакції, що діяла з 07 грудня 2019 року), яким
встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування
ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну
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компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих
документів);
пункт 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку
електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 312 (далі – Правил роздрібного ринку електричної енергії) яким
встановлено, що кількість днів, протягом яких споживання електричної
енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається
виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім
випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом
яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих
Правил), зокрема підпункту 2, яким визначено, що якщо споживач здійснив
самовільне
підключення
електроустановок,
струмоприймачів
або
електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив
інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії,
виявити які представники оператора системи під час проведення
контрольного огляду засобу комерційного обліку мали можливість, - з дня
останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної
перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього
контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести
календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;
абзац четвертого пункту 9.2 розділу 9 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 14.06.2018 № 428 щодо
обов’язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді,
наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у
терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;
пункт 27 Правил користування електричною енергією для населення,
які затверджені постановою КМУ від 26 липня 1999 року № 1357 яким
зокрема встановлено, що у разі несплати за спожиту електричну енергію на
30 день після отримання побутовим споживачем попередження
енергопостачальник має право відключити побутового споживача від
електричної мережі;
підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до електричних
мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку)
формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу,
затвердженої НКРЕКП, та 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, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), а саме:
пункт 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року) яким встановлено, що у разі необхідності
збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через
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затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для
розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб
узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки),
пункт 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року яким передбачено, що до заяви про
приєднання додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування
цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який
підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію
витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності
на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або
плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної
ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану
в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів)
Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання
(для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи
інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;
4) ТЕО (за наявності).
Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково
надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва
платника податку на додану вартість (далі - ПДВ),
пункт 4.4.4 глави 4.4 розділу ІV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла з 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що при отриманні
неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів,
направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР
приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру
заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від
дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує
замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та
належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених
зауважень,
пункт 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року) в частині надання замовнику ОСР технічних
умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору
про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у
зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),
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пункт 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до
07 грудня 2019 року) яким встановлено, що технічні умови на нестандартне
приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання
надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та
20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,
пункт 4.8.5. глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що фактом виконання
зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних
мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця
забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в
узгоджену точку приєднання.
Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо
надання послуги з приєднання.
Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами
після
подання
робочої
напруги
та
проведення
випробувань
електрообладнання
Замовника
або
обладнання
зовнішнього
електрозабезпечення Замовника;
підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку
та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами
роздрібного ринку, а саме пункту 7.4 розділу VІІ Правил роздрібного ринку
електричної енергії, яким визначено, що у разі ненадання доступу для
вибіркового відключення оператор системи має перед відключенням
основного споживача забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за
іншою схемою.
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:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 19 та
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
170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії, а саме:
пункту 4.2.5. глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі –
Кодекс систем розподілу) (у редакції, що діяла з 07 грудня 2019 року), яким
встановлено, що у разі отримання від замовника заяви про відшкодування
ОСР зобов'язаний протягом 15 робочих днів надати замовнику відповідну
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компенсацію або обґрунтовану відмову (з наданням підтверджуючих
документів);
пункту 8.4.8 глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку
електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 312 (далі – Правил роздрібного ринку електричної енергії) яким
встановлено, що кількість днів, протягом яких споживання електричної
енергії здійснювалося з порушенням вимог цих Правил, визначається
виходячи з кількості робочих днів електроустановки споживача (крім
випадків фіксації засобами комерційного обліку кількості днів, протягом
яких споживання електричної енергії здійснювалося з порушенням вимог цих
Правил), зокрема підпункту 2, яким визначено, що якщо споживач здійснив
самовільне
підключення
електроустановок,
струмоприймачів
або
електропроводки до електричної мережі з порушенням схеми обліку, вчинив
інші дії, що призвели до споживання необлікованої електричної енергії,
виявити які представники оператора системи під час проведення
контрольного огляду засобу комерційного обліку мали можливість, - з дня
останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку або технічної
перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього
контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у шести
календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення;
абзацу четвертого пункту 9.2 розділу 9 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 14.06.2018 № 428 щодо
обов’язку Ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді,
наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у
терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації;
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата розраховувати плату за приєднання до
електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики
(порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи
розподілу, затвердженої НКРЕКП, та 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,
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі –
Кодекс), а саме:
пункту 4.2.4. глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року) яким встановлено, що у разі необхідності
збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через
затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для
розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб
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узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки),
пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року яким передбачено, що до заяви про
приєднання додаються:
1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування
цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який
підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію
витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності
на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або
плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної
ділянки;
2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану
в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів)
Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання
(для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);
3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи
інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;
4) ТЕО (за наявності).
Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково
надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва
платника податку на додану вартість (далі - ПДВ),
пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу ІV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла з 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що при отриманні
неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів,
направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР
приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру
заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від
дати реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує
замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та
належного оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених
зауважень,
пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року) в частині надання замовнику ОСР технічних
умов на стандартне приєднання, підписаних ОСР, разом з проєктом договору
про стандартне приєднання протягом 10 робочих днів, починаючи з
наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у
зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією),
пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до
07 грудня 2019 року) яким встановлено, що технічні умови на нестандартне
приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання
надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви та
20 робочих днів у разі необхідності погодження технічних умов з ОСП,
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пункту 4.8.5. глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакції,
що діяла до 07 грудня 2019 року), яким встановлено, що фактом виконання
зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта Замовника (будівництва електричних
мереж зовнішнього електропостачання об’єкта Замовника від місця
забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги в
узгоджену точку приєднання.
Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо
надання послуги з приєднання.
Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами
після
подання
робочої
напруги
та
проведення
випробувань
електрообладнання
Замовника
або
обладнання
зовнішнього
електрозабезпечення Замовника;
підпункт 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення споживача у порядку
та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами
роздрібного ринку, а саме пункту 7.4 розділу VІІ Правил роздрібного ринку
електричної енергії, яким визначено, що у разі ненадання доступу для
вибіркового відключення оператор системи має перед відключенням
основного споживача забезпечити живлення об’єктів субспоживачів за
іншою схемою.
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»).
2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті
17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів
державного
регулювання,
зобов’язати
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»:
1) до 10 числа щомісячно (до остаточного врегулювання спірних питань)
письмово інформувати НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області, з
наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану
врегулювання спірних питань із гр. Третяком В. В.
2) у строк до 15 червня 2021 року відновити електропостачання на об’єкті
розташованому за адресою вул. Травнева (Жовтнева), буд. 65, с. Круподеринці,
Оржицького району Полтавської області за власний рахунок, а у разі оплати споживачем
на рахунок ОСР коштів за здійснення робіт з припинення та відновлення
електроживлення електроустановки споживача – повернути споживачу сплачені ним
кошти, про що у строк до 01 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор
НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів;
3) у строк до 01 липня 2021 року надати ТОВ «Рост Електромонтаж» послугу
з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням акту

8

приймання-передачі послуги з приєднання електроустановок до електричних мереж,
про що у строк до 15 липня 2021 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у
Полтавській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

