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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«09» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов 

з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення 

порушень АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 678 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 06 липня 2022 року № 165, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131819) (далі – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог 

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

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року  

№ 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності  

з 18 жовтня 2021 року по 06 липня 2021 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 143 (далі – Акт № 143).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 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 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 143 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Полтавській області  

19 липня 2022 року рекомендованим листом № 3600400965895, який відповідно до інформації 

щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному 

сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 21 липня 2022 року «Відправлення вручено:  

за довіреністю». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 28 липня 2022 року) АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 143. 

Разом з тим, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 29 липня 2022 року  

№ 04-37/14440 (вх. НКРЕКП від 01 серпня 2022 року № 10622/1-22) надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до зазначеного вище Акта позапланової невиїзної перевірки. 
 

Так, Актом № 143 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. 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; 
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пункту 4.5.10 глави 4.5 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(далі – Кодекс) 

 

 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V 

Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 

(далі – ККОЕЕ), 

 

 

 

пункту 5.2.2 глави 5.2 розділу V 

ККОЕЕ 

 

 

 

 

підпункту 2 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01.01.2022) 

 

 

яким встановлено, що 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;  

 

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, Правил роздрібного ринку електричної 

енергії та проєктних рішень; 

 

яким встановлено, що вузли обліку у замовників 

встановлюються відповідно до технічних 

рекомендацій, технічних умов (у разі приєднання до 

електричних мереж) та проєктних рішень 

(проєктів); 

 

у частині 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 

 

На підставі заяви від 18.10.2021 про приєднання електроустановки певної потужності 

виробничих приміщень (цеху) між ФОП Якімов А.В. та АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

укладено Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

від 21.10.2021 № 4907 (далі – Договір), невід’ємним додатком до якого є технічні умови 

нестандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 03.11.2021 (далі – 

ТУ від 03.11.2021). Відповідно до зазначених ТУ, величина максимального розрахункового 

(прогнозованого) навантаження з урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності 

становить 140 кВт. Прогнозовані межі балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки: опора № 32 на ПЛ-

10 кВ «Зеленківка» ПС 35/10 кВ «Зеленківка». 

Пунктом 2.6.5. ТУ передбачена наступна вимога: «вузли обліку електроенергії (далі 

– ВОЕ) мають розміщуватися на межі балансової належності відповідно до ПУЕ, ККОЕЕ 

та проєктних рішень. ВОЕ необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена 

можливість доступу споживачів, учасників ринку та інших заінтересованих сторін до нього 

для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування 

результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів 

(Розділ V, 5.1.3. ККОЕЕ)» (мовою документа). 

Відповідно до пункту 5.1.1. глави 5.1. розділу V ККОЕЕ, 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. 
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Положенням пункту 5.2.2. глави 5.2. розділу V ККОЕЕ встановлено, що вузли обліку 

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

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

Пунктом 4.5.10. глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу (у редакція, що була 

чинна з 24.06.2020, на дату виникнення договірних відносин) визначено, що замовник та/або 

інший заінтересований суб'єкт має право письмово звернутися до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в галузі 

електроенергетики, щодо технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання їх 

відповідності чинним стандартам, нормам та правилам та отримати відповідний висновок. 

Порядок та перелік документів для отримання висновку щодо технічної 

обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання оприлюднюються на офіційному 

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

нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. 

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. 

Замовник має право звернутися до ОСР із заявою в довільній формі з вимогою 

виключення технічних заходів, що зазначаються у висновку як необґрунтовані. ОСР протягом 

10 робочих днів з дня отримання відповідного звернення повідомляє замовника про вжиті 

заходи для виконання висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики. 

01.12.2021 листом за № 01/2 ФОП Ландар А.В., який діє на підставі довіреності 

від 28.08.2021 в інтересах ФОП Якімова А.В., посилаючись на листи НКРЕКП 

від 16.03.2018№ 2624/17.1.3/7-18, Держенергонагляду від 09.08.2021 № 8/29-255-21, 

Антимонопольного комітету України від 27.12.2018 № 66-02/1796 та підпункту 3 пункту 

1.5.11 глави 1.5. розділу І ПУЕ, звернувся до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» з проханням 

попередньо узгодити місце встановлення вузла обліку електричної енергії (по даним ТУ) 

в РУ-0,4 кВ КТП-78 (власник ФОП Якімов А.В.). 

Листом від 29.12.2021 № 04-36/29541 Товариство повідомило ФОП Ландаря А.В. 

представника ФОП Якімова А.В., що: «Відповідно до вимог кодексу комерційного обліку 

електричної енергії (далі – ККОЕЕ) п. 5.1.4. вузол обліку та відповідні точки вимірювання в 

електричних мережах мають розміщуватися на комерційній межі учасників ринку, яка, 

зазвичай, збігається з межею балансової належності. 

Згідно технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок № 4907 21.10.2021 р. прогнозовані межі балансової належності та 

експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання електроустановки, 

а саме ПЛ-10 кВ «Зеленківка» ПС «Зеленківка» 35/10 кВ з напругою в точці приєднання 10кВ. 

 З урахуванням вищенаведеного та з метою приведення комерційної точки обліку до 

вимог діючих нормативних документів, розміщення вузла обліку електроенергії 

ФОП Якімов А.В. на стороні напруги 0,4 кВ в КТП-78 10/0,4 кВ не узгоджуємо» (мовою 

документа). 

Листом від 27.01.2022 № 8/29-30-22 Управління Держенергонагляду у 

Полтавській області надало відповідь на лист ФОП Якімова А.В. від 24.01.2022 № 24/1 щодо 

технічної обґрунтованості вимог технічних умов нестандартного приєднання до електричних 

мереж в зв’язку зі збільшенням потужності виробничої будівлі ФОП Якімова А.В. в частині 

вимог щодо організації комерційного обліку електричної енергії, у якому зазначило, що: 

«Вимога пункту 2.6.5 розділу І ТУ щодо улаштування вузла комерційного обліку 

електричної енергії на межі балансової належності, яка знаходиться згідно однолінійної 

електричної схеми (Додаток 3) до Договору на опорі № 32 ПЛ-10 кВ Л-3 «Зеленковка» від ПС 

35/10 кВ «Зеленківка», не відповідає вимогам нормативного документу що визначає будову, 
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принцип улаштування, особливі вимоги до окремих систем, їх елементів, вузлів і комунікацій 

електроустановок та являється необгрунтованою» (мовою документа). 

27.01.2022 ФОП Якімов А.В. листом № 27/10, посилаючись на висновок Управління 

Держенергонагляду у Полтавській області від 27.01.2022 № 8/29-30-22, повторно 

звернувся до Товариства з проханням відкоригувати пункт 2.5.6 ТУ з остаточним 

виключенням вимоги встановлення ВОЕ на межі балансової належності. 

14.02.2022 листом № 03-28-05-58/4077 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило 

ФОП Якімова А.В., що не вбачає підстав для внесення змін в ТУ від 03.11.2021. 

За результатами розгляду звернення ФОП Якімова А.В. від 28.03.2022 № 28/3, 

НКРЕКП листом від 21.04.2022 № 2923/25.2/7-22 запропонувала 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» привести свої дії у відповідність до вимог законодавства та 

нормативних документів щодо погодження встановлення вузла обліку електричної енергії в 

розподільчому пристрої-0,4 кВ комплектної трансформаторної підстанції-78, що знаходиться 

на балансі споживача, шляхом внесення відповідних змін до пункту 2.6.5 ТУ від 03.11.2021 

(стосовно виключення вимоги встановлення ВОЕ на межі балансової належності).  

23.04.2022 листом № 23/2 ФОП Якімов А.В., посилаючись на висновок Управління 

Держенергонагляду у Полтавській області від 27.01.2022 № 8/29-30-22 та лист НКРЕКП 

від 21.04.2022 № 2923/25.2/7-22, повторно звернувся до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

з проханням відкоригувати п. 2.6.5 ТУ від 03.11.2021  з остаточним виключенням вимоги 

встановлення ВОЕ на межі балансової належності. 

Листом від 30.05.2022 № 04-37/9900 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» повідомило 

НКРЕКП, що «Відповідно до п.1.1.3. кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі – 

ККОЕЕ) вимоги щодо улаштування засобів комерційного обліку електричної енергії є 

обов’язковими до застосування під час модернізації, реконструкції, технічного 

переоснащення електроустановок. 

Відповідно до вимог ККОЕЕ п.5.1.4. вузол обліку та відповідні точки вимірювання 

в електричних мережах мають розміщуватися на комерційній межі учасників ринку, яка, 

зазвичай, збігається з межею балансової належності. 

Згідно технічних умов нестандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок № 001307031121 від 03.11.2021 (далі – ТУ) прогнозовані межі балансової 

належності та експлуатаційної відповідальності встановлюються в точці приєднання 

електроустановки, а саме ПЛ-10 кВ «Зеленківка» ПС «Зеленківка» 35/10 кВ з напругою в 

точці приєднання 10 кВ. 

З урахуванням вищенаведеного, вважаємо, що вимога п. 2.6.5 ТУ відповідає вимогам 

нормативних документів та є правомірною щодо розміщення вузла обліку електроенергії» 

(мовою документа). 

Таким чином, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не виконало вимогу, викладену у листі 

НКРЕКП від 21.04.2022 № 2923/25.2/7-22, а саме в частині приведення своїх дії у 

відповідність до вимог законодавства та нормативних документів щодо погодження 

встановлення вузла обліку електричної енергії в розподільчому пристрої-0,4 кВ комплектної 

трансформаторної підстанції-78, що знаходиться на балансі споживача, шляхом внесення 

відповідних змін до пункту 2.6.5 ТУ (стосовно виключення вимоги встановлення ВОЕ на межі 

балансової належності). 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно матеріалів, що є 

додатком до Акту № 143, Управління Держенергонагляду у Полтавській області листом 

від  27.01.2022 № 8/29-30-22 повідомило ФОП Якімова А.В. та АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(мовою документу): «згідно з пунктом2.1 розділу IІ ККОЕЕ технічні умови на приєднання – 

це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта замовника, заявленого до 

приєднання до електричних мереж, які повинні відповідати його розрахунковим технічним і 

технологічним параметрам та меті приєднання (виробництво, розподіл, споживання 

електричної енергії) та є невід’ємним додатком до договору про приєднання. 
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Пунктом 5.1.1. глави 5.1 розділу V ККОЕЕ визначено, 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. Пунктом 

5.2.2 глави 5.2 розділу V ККОЕЕ передбачено, що вузли обліку у замовників встановлюються 

відповідно до технічних рекомендацій, технічних умов (у разі приєднання до електричних 

мереж) та проєктних рішень (проєктів). 

Згідно пунктів 5.2.6 та 5.2.7 глави 5.2 розділу V ККОЕЕ технічні рекомендації, 

технічні умови та проєктні рішення (проєкти) на установлення вузлів обліку мають 

відповідати вимогам чинних на дату їх видачі нормативно-правових актів та нормативних 

документів щодо комерційного обліку електричної енергії та можуть бути типовими або 

індивідуальними. Типові технічні рекомендації, проєктні рішення, типові проєкти та 

відповідні розрахунки вартості щодо встановлення та улаштування вузлів обліку мають 

бути розроблені оператором системи та оприлюднені на його вебсайті. 

Пунктом 1.5.6 глави 1.5 розділу І ПУЕ визначене місце встановлення засобів обліку 

електричної енергії, а саме - розрахункові ВК потрібно встановлювати на межі поділу 

мережі за балансовою належністю або на визначеній межі експлуатаційної 

відповідальності (за винятком випадків, передбачених1.5.10-1.5.11).  

Підпунктом 3 пункту 1.5.11 ПУЕ визначене місце встановлення ВК на підстанції, 

що належить споживачеві, а саме: на стороні середньої та нижчої напруги силових 

трансформаторів, якщо на стороні вищої напруги застосовувати вимірювальні 

трансформатори не потрібно для інших цілей. 

Виходячи з вищезазначеного вимога пункту 2.6.5 розділу І ТУ щодо улаштування вузла 

комерційного обліку електричної енергії на межі балансової належності, яка знаходиться 

згідно однолінійної електричної схеми (Додаток 3) до Договору на опорі №32 ПЛ-10 кВ Л-3 

«Зеленковка» від ПС35/10 кВ «Зеленківка», не відповідає вимогам нормативного документу 

що визначає будову, принципи улаштування, особливі вимоги до окремих систем, їх 

елементів, вузлів і комунікацій електроустановок та являється необґрунтованою. 

На  підставі  вищезазначеного  Управління  пропонує АТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

діяти  у  спосіб  та  порядок,  обумовлений нормативними  документами  в  галузі  

електроенергетики,  зокрема  ПУЕ  та ККОЕЕ. 

Окремо  інформуємо,  що  відповідно  до  пункту4.5.10  глави4.5  розділу  ІV Кодексу  

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.   

Крім того НКРЕКП у листі від 21.04.2022 № 2923/25.2/7-22 зазначила (мовою 

документа): «Крім  того,  у  зазначеному  листі  наголошено,  що  згідно  з  положенням  

пункту 4.5.10  Кодексу  системи  розподілу,  затвердженого  постановою  НКРЕКП  від 

14.03.2018  №310,   центральний  органу  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  

у  сфері  нагляду  (контролю)  в  галузі  електроенергетики,  розглядає звернення щодо 

технічної обґрунтованості вимог технічних умов на приєднання їх відповідності  чинним  

стандартам,  нормам  та  правилам,  та  готує  відповідний висновок. 

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 оператором системи 

розподілу. 

У  зв’язку  з  зазначеним,  пропонуємо  АТ  «Полтаваобленерго»  привести  свої дії  у  

відповідність  до  вимог  законодавства  та  нормативних  документів  щодо погодження  

встановлення  вузла  обліку  електричної  енергії  в  розподільчому пристрої-0,4  кВ  

комплектної  трансформаторної  підстанції-78,  що  знаходиться  на балансі  споживача,  

шляхом  внесення  відповідних  змін  до  вказаного  вище пункту2.6.5  Технічних  умов  

(стосовно  виключення  вимоги  встановлення  ВОЕ на межі балансової належності).» 

Таким чином, АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не привело свої дії у відповідність до 

вимог законодавства та нормативних документів щодо погодження встановлення вузла 
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обліку електричної енергії в розподільчому пристрої-0,4 кВ комплектної трансформаторної 

підстанції-78, що знаходиться на балансі споживача, шляхом внесення відповідних змін до 

пункту 2.6.5 ТУ (стосовно виключення вимоги встановлення ВОЕ на межі балансової 

належності) з урахуванням вимоги, викладеної у листі Управління Держенергонагляду у 

Полтавській області листом від 27.01.2022 № 8/29-30-22.  
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 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 

85 000 (вісімдесят п’ять 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. 

2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:  

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00131819) у строк до 15 вересня 2022 року привести свої дії по відношенню до 

ФОП Якімова А.В. у відповідність до вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, щодо погодження встановлення вузла обліку 

електричної енергії в розподільчому пристрої-0,4 кВ комплектної трансформаторної 

підстанції-78, що знаходиться на балансі споживача, шляхом внесення відповідних змін до 

пункту 2.6.5 від 03.11.2021 № (ідентифікатор) ТУ001307031121 1 16 28 1 000000 1, про що у 

строк до 30 вересня 2022 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області 

з наданням належним чином завірених копі підтвердних документів. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю         Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про накладення штрафу на АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 серпня 2022 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 143, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 678 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 липня 

2022 року № 165, 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, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), 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; 

пункту 4.5.10 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – 
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Кодекс систем розподілу), яким встановлено, що 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; 

Кодекс комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс 

комерційного обліку), а саме: 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V, яким встановлено, що улаштування 

вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії 

необхідно здійснювати відповідно до цього Кодексу, Правил роздрібного 

ринку, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 

року № 476 (далі - ПУЕ), та проєктних рішень, 

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

замовників встановлюються відповідно до технічних рекомендацій, технічних 

умов (у разі приєднання до електричних мереж) та проєктних рішень (проєктів); 

підпункт 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. 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022,  

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять 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 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 



3 

 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.5.10 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено, що 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; 

Кодексу комерційного обліку, а саме: 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V, яким встановлено, що улаштування 

вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії 

необхідно здійснювати відповідно до цього Кодексу, Правил роздрібного 

ринку, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 2017 

року № 476 (далі - ПУЕ), та проєктних рішень, 

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

замовників встановлюються відповідно до технічних рекомендацій, технічних 

умов (у разі приєднання до електричних мереж) та проєктних рішень (проєктів); 

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. 

 

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»).  

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним  відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 

2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, , на підставі Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 143, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 05 липня 2022 року № 678 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131819) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – 

Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 
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дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.5.10 глави 4.5 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, що 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; 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс 

комерційного обліку), а саме: 

пункту 5.1.1 глави 5.1 розділу V, яким встановлено, що улаштування 

вузлів обліку та інших засобів комерційного обліку електричної енергії 

необхідно здійснювати відповідно до цього Кодексу, Правил роздрібного 

ринку, Правил улаштування електроустановок, затверджених наказом 

Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 21 липня 

2017 року № 476 (далі - ПУЕ), та проєктних рішень, 

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

замовників встановлюються відповідно до технічних рекомендацій, 

технічних умов (у разі приєднання до електричних мереж) та проєктних 

рішень (проєктів); 

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, 

для чого у строк до 15 вересня 2022 року привести свої дії по 

відношенню до ФОП Якімова А.В. у відповідність до вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

щодо погодження встановлення вузла обліку електричної енергії в 

розподільчому пристрої-0,4 кВ комплектної трансформаторної підстанції-78, 

що знаходиться на балансі споживача, шляхом внесення відповідних змін до 

пункту 2.6.5 від 03.11.2021 № (ідентифікатор) ТУ001307031121 1 16 28 1 

000000 1, про що у строк до 30 вересня 2022 року повідомити НКРЕКП та 

Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином завірених 

копі підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


