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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: 

ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» (Заявник №1) 

від 04.07.2022 (вх. НКРЕКП від 05.07.2022 № 9047/1-22) щодо правомірності 

складання Акту про порушення та обчислення обсягу і вартості електричної енергії 

нарахованих, на його підставі, а також правомірності вимоги в частині заміни 

лічильника електричної енергії. 

Зокрема відповідно до вищезазначеного звернення ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ 

МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» співробітниками АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» складено 

акт про порушення № 00005841 від 27.05.2022.  

16.06.2022 на засіданні комісії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо розгляду 

правопорушення встановленого актом № 00005841 від 27.05.2022 прийнято 

протокольне рішення № 00005841 від 16.06.2022, у відповідності до якого зобов’язано 

ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» сплатити вартість необлікованої 

електроенергії за період з 28.05.2021 по 26.05.2022 у сумі 1 893 681,30 грн. 

Водночас за інформацією ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» безпідставно відмовило Заявнику №1 в проведенні 

експертизи вилучених пломб засобу обліку електричної енергії (дане клопотання щодо 

необхідності проведення експертного дослідження заявлялося представником 

споживача на засіданні комісії АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо розгляду 

правопорушення, в зв’язку з тим, що актом № 00005841 від 27.05.2022 було 

зафіксовано факт порушення пломб, при тому, що візуально пломби були цілі та 

неушкоджені). 

Крім того, представнику Заявника №1 безпідставно відмовлено в наданні 

документації, що підтверджує повноваження осіб, які склали акт № 00005841 

від 27.05.2022 (дане клопотання заявлялося представником Споживача в зв’язку з 
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необхідністю встановлення факту правомочності дій співробітників 

АТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо складання акту № 00005841 від 27.05.2022); 

Також Заявник №1 зазначає, що під час здійснення нарахування необлікованого 

обсягу та вартості  електроенергії, не враховано факт проведення технічної перевірки 

вузла обліку електричної енергії ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ», яка 

була проведена 26.04.2022 працівниками АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Бондарем О.С. 

та Озірним В.О. та за результатами якої складено  Акт технічної перевірки вузлів обліку 

електричної енергії до 1000 В від 26.04.2022.  

При цьому представники оператора системи розподілу, на засіданні комісії 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо розгляду правопорушення, фактично заперечили 

факт проведення 26.04.2022 технічної перевірки засобу обліку, зазначивши, що Акт 

технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В від 26.04.2022 

відсутній в системі обліку АТ «ПОЛТАВАОБЕНЕРГО». 

Крім того, ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» зазначає, що 

09.06.2022 працівники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вручили представнику ТОВ 

«ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» вимогу щодо необхідності заміни 

лічильника в строк до 13.06.2022. 

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 8.4.4. глави 8.4 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), яким 

встановлено зокрема, що факт пошкодження пломб та/або індикаторів, та/або засобів 

вимірювальної техніки, факт втручання споживача в роботу засобів вимірювальної 

техніки, крім випадків спрацювання індикаторів (фіксації індикаторами впливу 

фізичних полів), має бути підтверджений експертизою, проведеною спеціалізованою 

організацією (підприємством), яка має право на її проведення відповідно до 

законодавства (далі - експертиза). До отримання оператором системи результатів 

експертизи положення цієї глави не застосовуються для визначення обсягу та вартості 

необлікованої електричної енергії, за винятком випадків, передбачених цим пунктом; 

пункту 8.4.2. глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ, яким встановлено, що визначення 

обсягу та вартості необлікованої електричної енергії здійснюється оператором системи 

на підставі акта про порушення, складеного у порядку, визначеному цими Правилами, 

у разі виявлення, зокрема, таких порушень: 

1) порушення цілісності пломб, цілісності пломбувального матеріалу, на якому 

встановлені пломби (дріт, кордова нитка тощо), порушення цілісності гвинтів, на яких 

закріплено пломбувальний матеріал (далі - пошкодження пломб), або відсутність на 

засобах вимірювальної техніки пломб з відбитками тавр про їх повірку чи пломб з 

відбитками тавр оператора системи або інших заінтересованих сторін, установлених на 

кріпленнях кожуха лічильника електричної енергії (за умови наявності акта про 

пломбування, складеного в порядку, установленому Кодексом комерційного обліку, 

або іншого документа, який підтверджує факт пломбування і передачу на збереження 

засобів вимірювальної техніки, установлених пломб, та за умови втручання 

споживача в роботу засобів вимірювальної техніки); 
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пункту 8.4.10 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ в частині визначення величини 

розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії протягом робочого 

часу; 

пункту 5.16.6 глави 5.16 розділу V Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), яким 

передбачено, що підготовка місць для опломбування здійснюється ВТКО та стороною, 

на території (у приміщенні) якої встановлені ЗВТ та інші пристрої вузла обліку згідно 

з переліком місць, наданим оператором системи. Перелік місць пломбування може 

бути розширений за обґрунтованою пропозицією однієї зі сторін; 

пункту 12.2.3 глави 12.2 розділу ХІІ ККО, яким встановлено, що пошкоджені 

або несправні ЗКО підлягають заміні на ЗКО з не гіршими технічними 

характеристиками протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого 

порушення. 

 

ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» (Заявник №2)  від 04.07.2022 (вх. НКРЕКП 

від 05.07.2022 № 9047/1-22) щодо правомірності вимоги в частині заміни 

трансформаторів струму. 

За інформацією ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» 17.06.2022 представники 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили перевірку вузлів обліку Заявника № 2, що 

знаходяться за адресою смт. Чутове, вул. Полтавський Шлях, 197 (КТП № 33 та № 350) 

та складено наступні документи:  

- Акт технічної перевірки засобів обліку електричної енергії до 1000 В 

КТП №350 від 17.06.2022; 

- Акт про порушення №00005842 щодо КТП № 350 від 17.06.2022;  

- Вимога щодо невідповідності Правилам роздрібного ринку електричної 

енергії щодо КПТ № 33 та № 350 від 17.06.2022 (строк на усунення – до 23.06.2022);  

-  Акт контрольного огляду розрахункових засобів обліку електроенергії щодо 

КТП № 33 від 17.06.2022.  

Крім того, 23.06.2022 представники АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» здійснили 

перевірку вузлів обліку Заявника № 2 , що знаходяться за адресою смт. Чутове, 

вул. Полтавський Шлях, 197 (КТП №33, № 350) за результатами якої складено наступні 

документи:  

- Акт контрольного огляду розрахункових засобів обліку електроенергії 

КТП № 350 від 23.06.2022; 

- Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В 

КТП  № 33 від 23.06.2022; 

- Вимога по КТП № 33 про необхідність проведення заміни трансформаторів 

струму (строк на усунення – до 27.06.2022). 

Також 01.07.2022 ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» отримало 

від АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» наступні документи: 

- попередження про припинення надання послуги з розподілу електричної 

енергії від 24.06.2022 №144/04.1/1069, яким повідомлено, що 08.07.2022 з 08:00 будуть 

проведені заходи із припинення електропостачання об’єктів 001. КТП-33, КТП-350 по 

вул. Жовтнева, 197, Чутове КТП-350 за невиконання вимоги від 17.06.2022; 

- попередження про припинення надання послуги з розподілу електричної 

енергії від 28.06.2022 №1109, яким повідомлено, що 12.07.2022 з 08:00 будуть 



4 
 

проведені заходи із припинення електропостачання об’єктів 001. КТП-33, КТП-350 по 

вул. Жовтнева, 197, Чутове КТП-33 за невиконання вимоги від 23.06.2022. 

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 5.16.6 глави 5.16 розділу V ККО, яким передбачено, що підготовка 

місць для опломбування здійснюється ВТКО та стороною, на території (у приміщенні) 

якої встановлені ЗВТ та інші пристрої вузла обліку згідно з переліком місць, наданим 

оператором системи. Перелік місць пломбування може бути розширений за 

обґрунтованою пропозицією однієї зі сторін; 

пункту 12.2.2 глави 12.2 розділу ХІІ ККО, яким встановлено, що 12.2.2. 

неповірені ЗКО підлягають повірці протягом одного календарного місяця з дня 

виявлення такого порушення; 

пункту 12.2.3 глави 12.2 розділу ХІІ ККО, яким встановлено, що пошкоджені 

або несправні ЗКО підлягають заміні на ЗКО з не гіршими технічними 

характеристиками протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого 

порушення; 

підпункту 4 пункту 11.5.2 глави 11.5 розділу XI Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), яким 

передбачено, що припинення розподілу електричної енергії за ініціативою 

адміністратора комерційного обліку є невиконання обґрунтованих вимог щодо 

приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, 

передбачених Кодексом комерційного обліку; 

пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ в частині дотримання порядку припинення 

повністю або частково постачання електричної енергії споживачу після встановлення 

факту наявності підстав для припинення постачання; 

підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 

27.12.2017  № 1470 (далі – Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії) щодо обов’язку ліцензіата припиняти електроживлення 

споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та 

правилами роздрібного ринку. 

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 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», ПРРЕЕ, у т. ч. пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ, пунктів  8.4.2, 8.4.4 

та 8.4.10 глави 8.4 розділу VIII ПРРЕЕ, ККО, у т. ч. пункту 5.16.6 глави 5.16 розділу 

V ККО та пунктів 12.2.2 та 12.2.3 глави 12.2 розділу ХІІ ККО, КСР, у т. ч. підпункту 4 
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пункту 11.5.2 глави 11.5 розділу XI КСР, підпункту 31 пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 

 

 

 

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 звернення ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» 

(вх. НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 9047/1-22) 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 

 

 

 

 

 

 

 



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 ТОВ ««ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» (вх. НКРЕКП 

від 05 липня 2022 року № 9047/1-22) 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 

 

 


