
1 
 

Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 

«18» жовтня 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 проєкту 

розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 06.09.2022 № 1107 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 15.09.2022 № 303, 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 08 липня 2022 року по 17 серпня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 22 вересня 2022 року № 281 (далі – Акт № 281).  

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 № 281 був направлений Ліцензіату Сектором НКРЕКП у Полтавській 

області 29 вересня 2022 року рекомендованим листом № 3600401031390, який 

відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення 

(track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» 

(www.ukrposhta.ua), 30 вересня 2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмових пояснень до 

Акта № 281, у строк встановлений частиною п’ятою статті 19 Закону «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг». 

Так, Актом № 281 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункт 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 
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пункт 6.5.8. глави 6.5 розділу 

VІ Кодексу комерційного 

обліку електричної енергії, 

затвердженого  постановою 

НКРЕКП від 14  березня 2018 

року  № 311 (далі - ККО)  (у 

редакції, яка діє з 01.12.2021) 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії. 

 

яким визначено, що технічна перевірка вузлів 

обліку та схем їх підключення здійснюється на 

відповідність проєктним рішенням. У разі втрати 

або відсутності проєктної документації технічна 

перевірка має проводиться на відповідність 

нормативно-правовим актам та нормативним 

документам, які є чинними на дату проведення 

перевірки 

До НКРЕКП звернулось ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» 

від  02.08.2022 (вх. НКРЕКП від 03.08.2022 № 10768/1-22) щодо правомірності вимог 

АТ  «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» в частині облаштування вузлів обліку електричної енергії. 

Перевіркою встановлено, що 06.07.2022 працівниками АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

на об’єкті споживача ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» було здійснено 

позапланову технічну перевірку засобу обліку електричної енергії, який встановлено в  

РУ-0,4 кВ КТП-43, за результатами якої було складено: 

Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В від 08.07.2022 

(далі – Акт технічної перевірки від 08.07.2022 по КТП-43); 

Вимогу для приведення вимірювального комплексу (ВК) у відповідність до вимог 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККО), Правил роздрібного ринку 

електричної енергії (ПРРЕЕ), правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативних документів та технічних 

характеристик заводу-виробника засобів обліку від 08.07.2022 (далі – Вимога від 08.07.2022 

по КТП-43). 

08.07.2022 працівниками Товариства було здійснено позапланову технічну перевірку 

засобу обліку електричної енергії, який встановлено в РУ-0,4 кВ КТП-367, за результатами 

якої було складено: 

Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В від 08.07.2022 

(далі – Акт технічної перевірки від 08.07.2022 по КТП-367); 

Вимогу для приведення вимірювального комплексу (ВК) у відповідність до вимог 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККО), Правил роздрібного ринку 

електричної енергії (ПРРЕЕ), правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативних документів та технічних 

характеристик заводу-виробника засобів обліку від 08.07.2022 (далі – Вимога від 08.07.2022 

по КТП-367). 

12.07.2022 працівниками Товариства було здійснено позапланову технічну перевірку 

засобу обліку електричної енергії, який встановлено в РУ-0,4 кВ КТП-57, за результатами 

якої було складено: 

Акт технічної перевірки вузлів обліку електричної енергії до 1000 В від 12.07.2022 

(далі – Акт технічної перевірки від 12.07.2022 по КТП-57); 

Вимогу для приведення вимірювального комплексу (ВК) у відповідність до вимог 

Кодексу комерційного обліку електричної енергії (ККО), Правил роздрібного ринку 

електричної енергії (ПРРЕЕ), правил улаштування електроустановок (ПУЕ), Закону України 

«Про метрологію та метрологічну діяльність», інших нормативних документів та технічних 

характеристик заводу-виробника засобів обліку від 12.07.2022 (далі – Вимога від 12.07.2022 

по КТП-57). 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у вимогах від 08.07.2022 по КТП-43, по КТП-367, та 

також у вимозі від 12.07.2022 по КТП-57 встановило ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

КОМБІНАТ» вимогу щодо «встановлення лічильника в окремому боксі (шафі обліку, 
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коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла. Відстані між корпусом 

лічильника і боксу мають бути не менше ніж 0,05 м».  

Відповідно до пункту 6.5.8. глави 6.5 розділу VІ ККО (у редакції, яка діє з 01.12.2021), 

технічна перевірка вузлів обліку та схем їх підключення здійснюється на відповідність 

проєктним рішенням. У разі втрати або відсутності проєктної документації технічна 

перевірка має проводиться на відповідність нормативно-правовим актам та нормативним 

документам, які є чинними на дату проведення перевірки. 

Положенням пункту 1.5.30 глави 1.5 розділу 1 Правил улаштування електроустановок 

(далі – ПУЕ), затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 

України від 21.07.2017 № 476, визначено, що для розрахункових лічильників, 

установлюваних на будівельних конструкціях і панелях, потрібно передбачати шафу 

(оболонку) відповідного кліматичного виконання або нішу з дверцятами. Відстані між 

корпусом розрахункового лічильника і стінками та дверцятами мають бути не менше ніж 

0,05 м. Дверцята треба закривати на механічний замок. Конструкція дверцят має 

забезпечувати можливість їх пломбування, зняття показів лічильника та 

увімкнення/вимкнення захисного апарата (за наявності) або контроль цілісності запобіжників 

(у разі їх встановлення) без відкривання дверцят і зняття пломби. Номінальні струми плавких 

вставок запобіжників і струми уставок спрацьовування захисних апаратів мають відповідати 

номінальному струму лічильника і значенню дозволеної до використання потужності.  

Пунктом 1.5.29 глави 1.5 розділу 1 ПУЕ визначено, що лічильники треба 

встановлювати   в шафах, камерах комплектних розподільних пристроїв, на панелях, 

щитах, у нішах, на стінах, які мають жорстку конструкцію. 

Відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 4 ПУЕ комплектна трансформаторна 

підстанція (КТП) – підстанція, складена із трансформаторів (вмонтованих у шафи, 

установлені просто неба), блоків розподільчих пристроїв та інших елементів, які постачають 

у складеному або повністю підготовленому до складання вигляді. 

Згідно Акта технічної перевірки від 08.07.2022 по КТП-43, Акта технічної перевірки       

від 08.07.2022 по КТП-367 та Акта технічної перевірки від 12.07.2022 по КТП-57 засоби 

обліку встановлені в РУ-0,4 кВ комплектних трансформаторних підстанцій (КТП).  

Тобто, лічильники електричної енергії розташовані в КТП-43, КТП-367 та КТП-57 

ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ» станом на 08.07.2022 та 12.07.2022 

встановлені в місцях, що відповідають вимогам положенням пункту 1.5.29 глави 1.5 

розділу 1 ПУЕ та не потребують монтажу додаткових шаф для їх встановлення. Вузол обліку 

встановлено в РУ-0,4 кВ комплектних трансформаторних підстанціях (КТП). 

Отже, надавши у Вимогах від 08.07.2022 по КТП-43, по КТП-367, а також у Вимозі 

від 12.07.2022 по КТП-57 вимогу щодо «встановлення лічильника в окремому боксі (шафі 

обліку, коробці) із можливістю пломбування цього боксу та оглядового скла. Відстані між 

корпусом лічильника і боксу мають бути не менше ніж 0,05 м», 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» було порушено вимоги пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункт 6.5.8. глави 6.5 розділу VІ 

ККО. 

 

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. 
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2. розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого:  

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131819) у строк до 15 листопада 2022 року скасувати Вимоги від 08 липня 

та від 12 липня 2022 року про приведення вимірювального комплексу у відповідність 

до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Кодексу 

комерційного обліку електричної енергії, Правил роздрібного ринку електричної 

енергії, Правил улаштування електроустановок, нормативних документів та технічних 

характеристик заводу-виробника засобів обліку по КТП-43, КТП-367 та КТП-57, надані 

ТОВ «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ КОМБІНАТ», про що у строк до 01 грудня 

2022  року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням 

належним чином завірених копій 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  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 18 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 22 вересня 2022 року № 281, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 06 вересня 2022 року № 1107 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 15 вересня 

2022 року № 303, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 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 6.5.8 глави 6.5 розділу VІ Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі 

– Кодекс комерційного обліку), яким встановлено, що технічна перевірка вузлів 

обліку та схем їх підключення здійснюється на відповідність проєктним 

рішенням. У разі втрати або відсутності проєктної документації технічна 

перевірка має проводиться на відповідність нормативно-правовим актам та 

нормативним документам, які є чинними на дату проведення перевірки. 
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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» 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, 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 6.5.8 глави 6.5 розділу VІ Кодексу комерційного обліку, яким 

вистановлено, що технічна перевірка вузлів обліку та схем їх підключення 

здійснюється на відповідність проєктним рішенням. У разі втрати або 

відсутності проєктної документації технічна перевірка має проводиться на 

відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам, які є 

чинними на дату проведення перевірки. 

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 

 

 

МП 

 
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________  



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 згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 22 вересня 2022 року № 281, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 06 вересня 2022 року № 1107 «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, а саме пункту 6.5.8 

глави 6.5 розділу VІ Кодексу комерційного обліку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, яким 

встановлено, що технічна перевірка вузлів обліку та схем їх підключення 

здійснюється на відповідність проєктним рішенням, а у разі втрати або 

відсутності проєктної документації технічна перевірка має проводиться на 

відповідність нормативно-правовим актам та нормативним документам, які є 

чинними на дату проведення перевірки, для чого у строк до 15 листопада 

2022 року скасувати вимоги від 08 липня та від 12 липня 2022 року про 

приведення вимірювального комплексу у відповідність до вимог Закону 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність», Кодексу 
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комерційного обліку електричної енергії, Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, Правил улаштування електроустановок, нормативних 

документів та технічних характеристик заводу-виробника засобів обліку по 

КТП-43, КТП-367 та КТП-57, надані ТОВ  «ЧУТІВСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ 

КОМБІНАТ», про що у строк до 01 грудня 2022  року повідомити НКРЕКП 

та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів. 

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


