
Департамент  

ліцензійного контролю  

«02» серпня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланової невиїзної   

перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 
 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом 

проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок.  

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.  

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є 

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, 

її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення.  

До НКРЕКП надійшли звернення від: 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГІДРОЕНЕРГО» 

від 19.07.2022 № 11-2/2305 (вх.  НКРЕКП  від 20.07.22022 № 9948/1-21) щодо 

врегулювання взаємовідносин із АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у частині технічної 

перевірки та пломбування вузлів комерційного обліку електричної енергії та від 

21.07.2022 № 11-2/2344 (вх.  НКРЕКП  від 21.07.22022 № 10085/1-21) про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної енергії,  

затвердженого  постановою  НКРЕКП  від14.03.2018  №311(далі – ККО), щодо порядку 

улаштування вузла обліку в частині введення вузлів обліку в облік (прийняття до 

розрахунків) у т. ч.: 

пункту 5.2.24, яким визначено, що уповноважені представники оператора 

системи та ППКО здійснюють технічну перевірку вузла обліку, а також перевірку 

технічної документації та, у разі відсутності обґрунтованих зауважень, проводять 

опломбування ЗВТ, пристроїв та місць вузла обліку, що унеможливлюють доступ до 

струмоведучих частин кіл (схеми) комерційного обліку, а також у разі потреби 

установлюють індикатори зовнішнього впливу; 

пункту 5.2.25, яким визначено, що пломбування не проводиться у разі наявності 

на ЗВТ ознак порушення цілісності пломб заводу-виробника та/або інших ознак 

стороннього втручання в конструкцію ЗВТ та вузла обліку. При виявленні таких ознак 
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уповноважені представники оператора системи складають акт з переліком зауважень 

та відповідними їх обґрунтуваннями; 

пункту 2.5.5 глави 2.5 розділу ІІ ККО яким встановлено, що оператор мережі 

не має права перешкоджати будь-якому ППКО надавати послуги комерційного обліку 

за договором із учасником ринку, електроустановки якого перебувають на території 

ліцензованої діяльності оператора мережі; 

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470  

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), щодо обов’язку ліцензіата 

забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними 

комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, 

інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. 

ФОП Тодорюк Т. М. від 22.06.2021 №297/2206 (вх. НКРЕКП від 30.06.2021 

№ Т-10089/21), від 22.06.2021 № 298/2206 (вх. НКРЕКП від 30.06.2021 № Т-10092/21), 

від 20.06.2022 № 109/2006 (вх. НКРЕКП від 24.06.2022 № 8498/1-22) щодо 

врегулювання взаємовідносин із АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у частині 

правомірності здійснених нарахувань обсягу та вартості необлікованої електричної 

енергії на підставі Акта про порушення та не проведення зазначеного перерахунку у 

відповідності до рекомендацій НКРЕКП. 

За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 8.4.10. глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної 

енергії  затверджених постановою НКРЕКП 14.08.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким 

визначено, що у разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених 

у підпунктах 1 - 5 пункту 8.4.2 цієї глави, величина розрахункового добового обсягу 

споживання електричної енергії протягом робочого часу (W доб, кВт·год) 

розраховується за формулою: 

W доб = P · t доб · K в,     (4) 

де P - потужність (кВт), визначена як: 

1) сумарна максимальна потужність наявних у споживача на час складення акта 

про порушення струмоприймачів відповідно до їх паспортних даних (за умови, якщо 

визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки 

комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи); 

2) потужність, обчислена виходячи зі струму навантаження електроустановки 

споживача при підключенні всіх наявних на час складення акта про порушення 

струмоприймачів на максимальну потужність, визначеного на підставі показів 

відповідних засобів вимірювальної техніки, повірених у терміни, передбачені 

законодавством у сфері метрології (за умови відсутності паспортних даних усіх 

струмоприймачів, наявних у споживача на час складення акта про порушення, та якщо 

визначена таким чином потужність не перевищує дозволену потужність для цієї точки 

комерційного обліку, зазначену в договорі з оператором системи); 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0311874-18#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n3184
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3) дозволена потужність для цієї точки комерційного обліку, зазначена в 

договорі з оператором системи (за умови, якщо потужність, визначена відповідно до 

положень підпунктів 1 або 2 цього пункту, перевищує дозволену потужність для цієї 

точки комерційного обліку, ненадання споживачем інформації щодо паспортних даних 

струмоприймачів, недопуску представників оператора системи на свою територію для 

перевірки інформації щодо сумарної максимальної потужності струмоприймачів, 

відмови споживача від вимірювання струму навантаження електроустановки при 

підключенні всіх наявних струмоприймачів на повну потужність); 

t доб - тривалість роботи обладнання протягом доби, що визначається на підставі 

договору з оператором системи (год). 

У разі відсутності в договорі даних про тривалість роботи обладнання споживача 

t доб приймається рівним 8 год; 

K в - коефіцієнт використання струмоприймачів (приймається рівним 0,6); 

пункту 8.2.6. глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, яким визначено, що Акт про 

порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку протягом 

60 календарних днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає 

скасуванню (крім випадків необхідності проведення експертизи пломб, індикаторів 

та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії для встановлення факту 

порушення). Якщо для розгляду акта про порушення необхідні результати експертного 

дослідження, зазначений термін розгляду відраховується з дати їх отримання 

оператором системи від експертної установи. 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) 

і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» (з урахуванням змін, внесених 

постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 573) Департамент ліцензійного контролю 

пропонує прийняти постанови НКРЕКП, на підставі яких провести позапланові невиїзні 

перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) в частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме 

дотримання вимог підпункту 1 та підпункту 11 частини третьої статті 46 Закону України 

«Про ринок електричної енергії», пункту 2.5.5 глави 2.5 розділу ІІ ККО, глави 5.2 розділу 

V ККО, у т. ч. пунктів 5.2.24 та 5.2.25 глави 5.2 розділу V, підпункту 2 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, пунктів 8.2.6. глави 8.2 та пункту 

8.4.10. глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю 

 

Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та  

з урахуванням звернень ПрАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» (вх. НКРЕКП від 20 липня 

2022 року № 9948/1-21 та  від 21 липня 2022 року № 10085/1-21) Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та  

з урахуванням звернення ФОП Тодорюк Т.М. (вх. НКРЕКП від 24 червня 

2022 року № 8498/1-22) Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 


