
Департамент  

ліцензійного контролю  

«05» липня 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: 

гр. Дрючка О. В. від 12.08.2021 (вх. НКРЕКП від 12.08.2021 № Д-12736/21) 

щодо ненадання  АТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» послуги із стандартного приєднання 

об’єкта замовника до електричних мереж у встановлені договором терміни.  

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; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з розподілу електричної енергії затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470  

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії) (у редакції, що діяла до 01 січня 

2022 року), 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року)  

(далі – Кодекс), 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.  

 

ФОП Якімова А.В. від 09.06.2022 № 09/2 (вх. НКРЕКП від 09.06.2022 № 7652/1-

22), щодо врегулювання взаємовідносин із  АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині 



2 
 

внесення змін до технічних умов від 03.11.2021 № 001307031121 1 16 28 000000 1 (далі 

– ТУ) щодо виключення вимоги встановлення вузла обліку електричної енергії на межі 

балансової належності та невиконання АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» висновку 

Управління Держенергонагляду у Полтавській області, наданого листом від 27.01.2022 

№8/29-30-22, щодо необґрунтованості пункту 2.6.5. розділу І ТУ щодо улаштування 

вузла комерційного обліку електричної енергії на межі балансової належності. 

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

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії (у редакції, 

що діяла на дату виникнення договірних відносин), а саме: 

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

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

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших 

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

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов 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; 

пункту 4.5.10. глави 4.5 розділу IV Кодексу, згідно з вимогами якого висновок 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду 

(контролю) в галузі електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог 

технічних умов на приєднання є обов'язковим до виконання ОСР; 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V Кодексу  комерційного  обліку електричної  

енергії  (далі –  ККО), яким встановлено, що улаштування вузлів обліку та інших засобів 

комерційного обліку електричної енергії необхідно здійснювати відповідно до цього Кодексу, 

Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 21 липня 2017 року № 476 (далі - ПУЕ), Правил 

роздрібного ринку електричної енергії та проєктних рішень; 

пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V ККО яким встановлено, що вузли обліку у 

замовників встановлюються відповідно до технічних рекомендацій, технічних умов (у разі 

приєднання до електричних мереж) та проєктних рішень (проєктів). 

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 якої 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 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», розділу IV Кодексу, підпункту 26 пункту 2.2 та підпункту 2 пункту 

2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю 

 

Я. Зеленюк 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n28


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 гр. Дрючка О. В. (вх. НКРЕКП 12 серпня 2021 року 

№ Д-12736/21) 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 Якімова А. В. (вх. НКРЕКП 09 червня 2022 року 

№ 7652/1-22) 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 

 

 


