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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

 
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 надійшло звернення гр. Палієнка О. Г. (далі – Замовник)  

(вх. НКРЕКП від 31.10.2022 № П-8689/22) щодо включення АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (далі – АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО») до 

Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж системи розподілу 

додаткових зобов’язань Замовника, непередбачених чинним законодавством. 
 

Відповідно до інформації, викладеної у зазначеному вище зверненні, Замовник 

звернувся до Товариства з заявою про тимчасове приєднання електроустановок до 

електричних мереж АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», а саме щодо збільшення дозволеної 

потужності нежитлового приміщення Заявника з 1,5 кВт до 15 кВт. 

Товариством надано Замовнику Договір про тимчасове приєднання до 

електричних мереж системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від 07.10.2022 № 47/40 

(далі – Договір), пунктом 3.1.2 якого встановлено зобов’язання Оператора системи 

розподілу погодити надану Замовником проєктну документацію щодо будівництва, 

реконструкції та/або технічного переоснащення електричних мереж внутрішнього 

електрозабезпечення електроустановок Замовника (від точки приєднання до об’єкта 

Замовника) після виконання Замовником зобов’язань, визначених підпунктами 3.2.1-

3.2.2 пункту 3.2 цього Договору. 

Підпунктом 3.2.2 пункту 3.2 Договору встановлено зобов’язання Замовника 

погодити розроблену на виконання підпункту 3.2.1 пункту 3.2 цього Договору 

проєктну документацію із Оператором системи розподілу на відповідність технічним 

умовам тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок  

від 07.10.2022 № 47/8519, які є додатком до цього Договору. 
 

Водночас, пунктом 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (далі – Порядок тимчасового приєднання 

електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану), 

встановлено, зокрема, що у договорі про тимчасове приєднання має бути визначено 
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обов’язок замовника послуги з тимчасового приєднання погодити з оператором 

системи розподілу проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, 

технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення 

електроустановок замовника для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ 

на відповідність технічним умовам на тимчасове приєднання. 
 

Таким чином, як зазначено у листі НКРЕКП від 10.11.2022 № 14392/17.1.4/7-22, 

що був направлений Замовнику, Товариству та Сектору НКРЕКП у Сумській області, 

чинним законодавством не передбачаються повноваження та права ОСР вимагати 

під час тимчасового приєднання розроблення замовником проєктної документації 

щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього 

електрозабезпечення електроустановок замовника для об’єктів напругою в точці 

приєднання нижче 27,5 кВ та, відповідно, надання її на погодження до ОСР. 

 

Відповідно до підпункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» (далі – Закон про ринок електричної енергії) оператор 

системи розподілу зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 
 

Пунктом 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану, зокрема, передбачено, що: 
 

У договорі про тимчасове приєднання має бути визначено: 

основні технічні характеристики приєднання; 

точку забезпечення потужності; 

точку приєднання на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове 

приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою 

замовника, на території цієї земельної ділянки; 

альтеративні точки приєднання; 

тип приєднання згідно з вимогами Кодексу систем розподілу, якому на день 

укладення договору відповідає електроустановка замовника за своїми технічними 

характеристиками та/або місцем розташування (стандартне приєднання/нестандартне 

приєднання/приєднання на території комплексної забудови/приєднання до електричних 

мереж суб’єкта господарювання); 

вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної частини 

приєднання із зазначенням специфікації та вартості обладнання для точки приєднання 

на рівні напруги, заявленої замовником у заяві про тимчасове приєднання, що 

розташована на межі земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), 

умови оплати та порядок розрахунків; 

сторону, відповідальну за будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) 

електроустановок від точки забезпечення потужності до точки приєднання та від 

альтернативних точок приєднання до місця розташування об’єкта замовника; 

обов’язок замовника послуги з тимчасового приєднання погодити з оператором 

системи розподілу проєктну документацію щодо будівництва (реконструкції, 

технічного переоснащення) електричних мереж внутрішнього електрозабезпечення 

електроустановок замовника для об’єктів напругою в точці приєднання вище 27,5 кВ 

на відповідність технічним умовам на тимчасове приєднання; 

строки надання оператором системи розподілу послуги з приєднання 

електроустановок замовника до електричних мереж. 
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Оператор системи розподілу зобов'язаний запропонувати замовнику всі можливі 

альтернативні точки приєднання. 

У разі неможливості оператора системи розподілу забезпечити виконання 

будівельно-монтажних робіт зовнішніх електричних мереж (нове будівництво, 

реконструкція, технічне переоснащення) власними силами з обґрунтованих причин, 

оператор системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту 

договору про тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих 

причин. Замовник може запропонувати власні ресурси (товарно-матеріальні цінності, 

виконання робіт тощо) оператору системи розподілу для можливості виконання цих 

робіт, які підлягають компенсації після виконання будівельно-монтажних робіт. 

У разі неможливості виконання будівельно-монтажних робіт лінійної частини 

приєднання силами оператора системи розподілу з обґрунтованих причин, оператор 

системи розподілу повідомляє про це замовника під час надання проекту договору про 

тимчасове приєднання із зазначенням прогнозного періоду усунення цих причин. 

Замовник має право прийняти рішення про будівництво лінійної частини тимчасового 

приєднання власними силами. 
 

Таким чином, в діях АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» вбачаються ознаки порушення 

вимог підпункту 1 частини третьої статті 46 Закону про ринок електричної енергії в 

частині дотримання інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії та Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану.  

 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) в частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Заступник директора  

Департаменту ліцензійного контролю                      О. Романенко 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

 

 

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 гр. Палієнка О. Г. (вх. НКРЕКП від 31 жовтня 2022 року № П-8689/22) 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) у частині 

питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 


