
Департамент  

ліцензійного контролю  

«08» листопада 2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови 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 гр. Ландаря А. В., який представляє інтереси 

ТОВ «ДІ-СТАР» від 19.08.2022 № 14 (вх. НКРЕКП від 19.08.2022 № 11696/1-22), та 

від 01.09.2022 року № 01/09 (вх. НКРЕКП від 01.09.2022 № 12419/1-22) та  

від 12.10.2022 № 12/14-7 щодо проведення позапланової перевірки ОСР 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» у частині неукладання договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії та ненадання відповіді на запити споживача.  

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 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу укладати договори, які є 

обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати 

умови таких договорів; 

підпункту 13 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), щодо обов’язку 

ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, 

та виконувати умови цих договорів; 

пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ Правил роздрібного ринку електричної 

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

яким, зокрема, визначено, 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; 
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пункту 2.1.5 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ, яким зокрема визначено, що на вимогу 

споживача оператор системи розподілу протягом трьох робочих днів від дати звернення 

повинен надати споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник 

укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної 

енергії у паперовій формі.  

На письмову вимогу власника об'єкта оператор системи розподілу зобов'язаний 

протягом десяти робочих днів з дати отримання такого письмового звернення надати 

підписаний уповноваженою особою оператора системи розподілу паспорт точки 

розподілу за кожною такою точкою за об'єктом споживача та/або паперову форму 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії; 

пункту 8.3.11 глави 8.3 розділу VIІІ ПРРЕЕ, яким встановлено, що учасник 

роздрібного ринку розглядає звернення/скаргу/претензію в найкоротший строк, але не 

більше 30 календарних днів з дати отримання звернення/скарги/претензії, якщо менший 

строк не встановлено чинним законодавством, цими Правилами, Кодексом системи 

передачі та Кодексом системи розподілу. 

Якщо під час розгляду звернення (скарги/претензії) необхідно здійснити технічну 

перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку, строк розгляду 

звернення/скарги/претензії призупиняється на час проведення технічної перевірки або 

експертизи, про що повідомляється споживач, який подав звернення (скаргу/претензію). 

Відлік перебігу строку розгляду у цьому разі поновлюється з дати отримання 

результатів технічної перевірки або експертизи, про що повідомляється споживач, який 

подав звернення (скаргу/претензію). При цьому загальний строк розгляду зазначеного 

звернення (скарги/претензії) не може перевищувати 45 днів. 

Звернення (скарги/претензії) побутових споживачів, які мають встановлені 

законодавством пільги, розглядаються першочергово. 

Електропостачальник розглядає звернення споживачів щодо перевірки 

правильності рахунку за електричну енергію, а оператор системи - рахунку за послуги з 

розподілу (передачі) електричної енергії, у строк до 5 робочих днів з дня отримання ними 

такого звернення. 

Разом із відповіддю споживачу надається інформація щодо альтернативних 

механізмів та шляхів вирішення відповідних спорів (питань) та контактні дані 

відповідальних органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових осіб, 

уповноважених розглядати такі звернення/скарги/претензії. 

пункту 11.3.10 глави 11.3 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), яким 

встановлено, що упродовж 7 робочих днів з дати отримання від Заявника всіх документів, 

передбачених пунктом 11.3.5 цієї глави, ОСР має надати (засобами поштового, 

електронного та/або телефонного зв’язку відповідно до контактних даних, зазначених 

Заявником у заяві) Заявнику для підписання два примірники договору про надання послуг 

з розподілу електричної енергії. Якщо передбачається укладання договору із Заявником, 

потужність якого складає 150 кВт або більше, строк надання ОСР примірника договору 

про надання послуг з розподілу електричної енергії складає 14 робочих днів. 

пункту 11.3.12 глави 11.3 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено, що ОСР протягом 3 робочих днів повинен підписати договір та повернути 

один із його примірників Заявнику. 

пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок), яким встановлено, що до гарантованих 

стандартів якості надання послуг ОСР зокрема належать: 
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видача паперового примірника підписаного договору про надання послуг з 

розподілу у строк 3 робочі дні від дати отримання відповідного звернення споживача; 

видача підписаного ОСР паспорта точки розподілу у строк 10 робочих днів від дати 

отримання відповідного звернення споживача; 

розгляд звернень/скарг/претензій споживачів з дня отримання 

звернення/скарги/претензії споживача: 

у строк 30 днів; 

у строк 45 днів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну 

перевірку або провести експертизу засобу обліку електричної енергії. 

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 постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову невиїзну 

перевірку АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) в частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, а саме 

дотримання вимог підпункту 1 та підпункту 11 частини третьої статті 46 Закону України 

«Про ринок електричної енергії», розділу ІІ ПРРЕЕ, у т. ч. пунктів 2.1.3 та 2.1.5 глави 2.1 

розділу ІІ та пункту 8.3.11 глави 8.3 розділу VIІІ ПРРЕЕ, пунктів  11.3.10 та 11.3.12 глави 

11.3 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, пункту 2.3 Порядку, підпункту 13 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» 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» 

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 

 

 


