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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«30» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

 

На підставі постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 790 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 27 липня 2022 року № 221, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131819) (далі – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат) 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 14 червня 2021 року по 20 квітня 2022 року, за результатами якої складено  

Акт позапланової невиїзної перевірки від 05 серпня 2022 року № 203 (далі – Акт № 203).  
 

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 № 203 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Полтавській області  

12 серпня 2022 рекомендованим листом № 3600400995727, який відповідно до інформації 

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

сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 16 серпня 2022 року «Відправлення вручено:  

за довіреністю». 
 

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

(граничний термін 23 серпня 2022 року) АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 203. 
 

Так, Актом № 203 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

пункту 11 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; 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

укладати договори, які є обов’язковими для 
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підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ 

Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 

 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії, 

та виконувати умови таких договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати  договори,  

які  є обов’язковими  для  здійснення  ліцензованої  

діяльності,  та  виконувати  умови  цих договорів; 

 

яким зокрема встановлено, що у разі надання 

послуги з приєднання до електричних мереж 

ініціатором укладення договору споживача про 

надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії є оператор системи. 

Перевіркою встановлено, що 10.01.2022 ГО «Полтавська федерація «САП-СПОРТУ» 

була надана послуга зі стандартного приєднання відповідно до Повідомлення про надання 

послуги з приєднання № (ідентифікатор) ПВ000562110821 1 16 23 1 100122.  

12.01.2022 ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» листом № 12/8 звернулась до  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» із заявою про укладання договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії (вх. Товариства від 18.01.2022 № 600). До зазначеної 

заяви ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» було додано копії наступних документів: 

- заяви-приєднання до публічного договору-приєднання про надання послуг з 

організації розрахункового вузла обліку від 14.12.2021 та від 12.01.2022;  

- витяг з реєстру неприбуткових установ та організацій; 

- наказ ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» від 18.06.2019 № 18/06/19/1 про 

призначення керівника; 

- технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок 

від 11.08.2021 № (ідентифікатор) ТУ000562110821 1 16 23 1 000000 1; 

- повідомлення про надання послуг з приєднання від 10.01.2022  № (ідентифікатор) 

ТУ000562110821 1 16 23 1 000000 1; 

- паспорт прив’язки на пересувну тимчасову споруду-контейнер для зберігання 

спортивного інвентарю, виданий Управлінням з питань містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Полтавської міської ради від 07.08.2020 № 01-02-01-16/2055-1910; 

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань від 14.06.2019; 

- протокол № 1 установчих зборів засновників Громадської організації 

«ПОЛТАВСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ САП-СПОРТУ» від 10.06.2019; 

- статут Громадської організації «Полтавська федерація САП-СПОРТУ». 

За інформацією Товариства, яка була надана ГО «Полтавська федерація САП-

СПОРТУ» листом від 21.01.2022 № 04-36/1972, в наданому Заявником пакеті документів для 

укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії відсутня 

копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку 
(право користування земельною ділянкою для розміщення пересувної тимчасової споруди), 

та відповідно Товариство позбавлене можливості укласти договір споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії за об’єктом «пересувна тимчасова споруда – 

контейнер для зберігання спортивного інвентарю».  

Перевіркою встановлено, що ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» до заяви-

приєднання від 12.01.2022  № 12/8 (вх. Товариства від 18.01.2022 № 600) додало Паспорт 

прив’язки на пересувну тимчасову споруду-контейнер для зберігання спортивного 

інвентарю по вул. Зелений Острів, виданий Управлінням з питань містобудування та 

архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради від 07.08.2020 № 01-02-01-

16/2055-1910 (Паспорт прив’язки). 

У зазначеному вище Паспорті прив’язки, зазначено, що він розроблен відповідно до 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
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господарства України від 21.10.2011 №244 «Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності» (далі – Порядок). 

Пунктом 1.4 Порядку встановлено, що паспорт прив’язки ТС - комплект документів, у 

яких визначено місце встановлення ТС та благоустрій прилеглої території на 

топографо-геодезичній основі М 1 : 500, інженерне забезпечення, зовнішній архітектурний 

вигляд ТС та напрям підприємницької діяльності. 

При цьому згідно з пунктом 2.1 розділу ІІ Порядку, підставою для розміщення 

тимчасової споруди є паспорт прив’язки тимчасової споруди.  

Пунктом 2.2 Порядку передбачено, що Замовник, який має намір встановити ТС, 

звертається до відповідного виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або 

районної державної адміністрації із відповідною заявою у довільній формі про можливість 

розміщення ТС. 

Паспорт прив'язки ТС надається органом з питань містобудування та архітектури 

протягом десяти робочих днів з дня подання зазначеної заяви (пункт 2.7 Порядку). 

Комісія з перевірки зазначає, що Паспорт прив’язки на пересувну тимчасову споруду-

контейнер для зберігання спортивного інвентарю, виданий Управлінням з питань 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради від 07.08.2020 

№ 01-02-01-16/2055-1910 визначає  право власності чи користування на об'єкт 

(приміщення), що передбачено вимогами підпунктом 3 пункту 2.1.8. глави 2.1 розділу ІІ 

ПРРЕЕ. 

Також, комісія з перевірки зазначає, що відповідно до пункту 4.4.2. глави 4.4. розділу 

IV КСР Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

(зі змінами, далі – КСР) (в редакції, яка діяла на момент подачі заяви про приєднання 

електроустановки певної потужності), до заяви про приєднання додаються, зокрема, копія 

документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна у 

разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

Так при подачі заяви про приєднання ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» 

від 12.01.2022 було додано зокрема, Паспорт прив’язки на пересувну тимчасову споруду-

контейнер для зберігання спортивного інвентарю, виданий Управлінням з питань 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Полтавської міської ради 07.08.2020 

№01-02-01-16/2055-1910. 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» відповідно до пункту 

4.4.4 глави 4.4 розділу IV КСР, не надавало ГО «Полтавська федерація 

САП-СПОРТУ» зауважень щодо невідповідності Паспорту прив’язки на пересувну 

тимчасову споруду-контейнер для зберігання спортивного інвентарю по вул. Зелений Острів, 

виданий Управлінням з питань містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Полтавської міської ради 07.08.2020 №01-02-01-16/2055-1910, вимогам пункту 4.4.2 глави 

4.4 розділу IV КСР. 

Положенням пункту 4.8.3. глави 4.8. розділу IV КСР, визначено, що замовник надає ОСР 

заяву на підключення разом із заявою на укладення договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії та з пакетом документів, перелік яких передбачений пунктом 11.3.5 глави 

11.3 розділу XI цього Кодексу, а також додатково надає документ, що підтверджує отримання 

замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії. 

Відповідно до пункту 5.2.22 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (зі змінами, 

далі – ККО), ведення в облік вузла обліку здійснюється у присутності замовника, оператора 

системи та ППКО (за рішенням замовника), що надавав послуги з улаштування вузла обліку 

відповідно до договору, протягом семи робочих днів з дня оплати замовником вартості цієї 

послуги.  

У подальшому, Товариство листом від 06.05.2022 № 04-36/8472 на запит Сектору 

НКРЕКП  у Полтавській області від 25.04.2022 №44/67-22 повідомило, що станом на момент 

надання відповіді оплата послуг комерційного обліку ГО «Полтавська федерація  

САП-СПОРТУ» не проводилась. 05.02.2022 АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом  

№ 14-4/01.2/671 повторно направило заявнику рахунок на оплату послуг із улаштування вузла 

обліку по об’єкту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18/ed20220326#n3188
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За результатами розгляду звернення ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ»  

від 25.03.2022 № 25/4, Сектором  НКРЕКП у Полтавській області листом від 16.05.2022 № 

44/81-22 рекомендовано: 

- ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» сплатити послугу з улаштування вузла 

обліку на об’єкті:  пересувна тимчасова споруда-контейнер для зберігання спортивного 

інвентарю по вул. Зелений Острів, м. Полтава та надати Товариству документ, що 

підтверджує отримання замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної 

енергії; 

-  АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» укласти з ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» 

договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії протягом 7 робочих 

днів з дати отримання від ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» всіх документів, 

передбачених пунктом 11.3.5. розділу 11.3. глави ХІ КСР. 

Про врегулювання спірного питання з ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ»,  

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» мало повідомити наступного робочого дня після укладання 

договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії з наданням копій 

підтверджуючих документів. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» листом від 23.05.2022 

№04-36/9434 направило ГО «Полтавська федерація САП-СПОРТУ» повідомлення про 

приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, 

відповідно до якого, Товариство акцептувало заяву-приєднання до договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії ГО «Полтавська федерація «САП-СПОРТУ» 

та повідомило про відкриття особового рахунку, про що листом від 24.05.2022  

№ 04-36/9534 повідомило Сектор НКРЕКП з наданням копії підтвердних документів. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

00131819) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 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 застереження АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі 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 30 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 05 серпня 2022 року № 203, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 790 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 27 липня 

2022 року № 221, 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 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу укладати 
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договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії, та виконувати умови таких договорів; 

пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, 

яким зокрема встановлено, що у разі надання послуги з приєднання до 

електричних мереж ініціатором укладення договору споживача про надання 

послуг з розподілу (передачі) електричної енергії є оператор системи; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата укладати  

договори,  які  є обов’язковими  для  здійснення  ліцензованої  діяльності,  та  

виконувати  умови  цих договорів. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні з 

05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 2022 року 

№ 573/2022,  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131819) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 
 


