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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«____» ________ 202__ року      Членам НКРЕКП1 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 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 23.11.2022 № 1540 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення перевірки  

від 06.12.2022 № 424 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) (далі –  

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», Товариство) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 

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

25.11.2021 по 04.11.2022, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки 

від 15.12.2022 № 361 (далі – Акт № 361). 
 

Листом від 26.12.2022 № 47/12672 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта № 361. 
 

Так, Актом № 361 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 
 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 

 (далі – Кодекс)  

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 

2022 року) 

 

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; 

 

яким встановлено, зокрема, що строк надання 

послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника другого ступеня 

потужності становить 60 календарних днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до 

системи розподілу електричної енергії з 

урахуванням положень статті 21 Закону України 

«Про ринок електричної енергії» за умови 

дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу. 
 

Гр. Суятінова Зоя Володимирівна (далі – Заявниця, Замовник) 30.11.2021 звернулась в 

електронному вигляді через офіційний вебсайт АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

https://www.soe.com.ua/ із Заявою про приєднання електроустановки певної потужності 

(далі – Заява), а саме, збільшення потужності з 3,0 кВт до 30,5 кВт для приватного будинка, 

розташованого за адресою: Сумська область, Конотопський район, с. Жолдаки, вул. Сеймова, 

10, з метою встановлення фотоелектричної станції. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#n499
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n1902
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n1902
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Відповідно до листа НКРЕКП від 04.11.2022 № 13947/17.1.4/7-22, на підставі заяви про 

приєднання від 25.11.2021 № 104-301121 13.08.2021 між Замовником та ОСР укладено 

Договір про стандартне приєднання до електричних мереж (далі – Договір), невід’ємним 

додатком до якого є Технічні умови стандартного приєднання електроустановок до 

електричних мереж від 06.12.2021 № ТУ0011420612211180210000001 (далі – Технічні умови). 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу строк надання 

послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня 

потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

Крім того, відповідно до пункту 4.1.2 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга зі 

стандартного приєднання надається на підставі типового договору про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу, який є публічним договором 

приєднання та укладається з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу 

України за типовою формою, наведеною в додатку 1 до цього Кодексу (далі – договір про 

стандартне приєднання). 

Так, відповідно до пункту 3.1.4 договору про стандартне приєднання (у редакції, що 

діяла на момент виникнення договірних відносин між Заявником та ОСР) Виконавець послуг 

зобов’язаній забезпечити в установленому порядку приєднання (будівництво та введення в 

експлуатацію електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника 

до електричних мереж системи розподілу у строки, встановлені Кодексом. 
 

Відповідно до розрахунку вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» від 06.12.2021 № ТУ0011420612211180210000001, 

наданого Замовником, повна вартість послуги з приєднання складає 32 647,20 грн (з ПДВ). 

13.01.2022 Товариством видано рахунок-фактуру № 47/001142/SM05 на попередню 

оплату 100 відсотків вартості послуги з приєднання згідно договору про приєднання на суму 

32 647,20 грн (з ПДВ). 

17.01.2022 Замовником оплачена послуга зі стандартного приєднання до електричних 

мереж в повному обсязі, що підтверджується наданою Замовником копією квитанції  

від 17.01.2022 на суму 32 647,20 грн (з ПДВ). 

Також, 13.01.2022 Замовнику видано рахунок № 89 для сплати послуг з «ремонтно-

будівельних робіт, проектних робіт та послуги по доставці виконавців робіт» (мовою 

документа) на загальну суму 3 251,24 грн. 

Відповідно до копії квитанції від 17.01.2022 на суму 3 251,24 грн, наданої Замовником, 

сума була сплачена у повному обсязі. 

 

Відповідно до листа НКРЕКП від 04.11.2022 № 13947/17.1.4/7-22 у звітній інформації 

визначено, що для надання послуги з приєднання електроустановки до електричних мереж, 

відсутня необхідність відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів енергетики. 
 

Отже, послуга з приєднання до електричних мереж мала бути надана до 18.03.2022 

(включно). 
 

Згідно з положеннями глави 4.8 розділу IV Кодексу ОСР після завершення робіт з 

приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність 

власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення 

про надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене 

повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником 

договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на 

ринку електричної енергії.  

Положеннями пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу визначено, що фактом 

виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника (будівництва електричних 

мереж зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності 

в точку приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в 

точці приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним).  
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Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику 

повідомленням про надання послуги з приєднання.  

Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР замовнику 

повідомлення з урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу.  
 

Разом з тим, відповідно до інформації, зазначеної у листі НКРЕКП від 04.11.2022  

№ 13947/17.1.4/7-22, станом на 04.11.2022 (дата закінчення періоду, що підлягав перевірці) 

послуга зі стандартного приєднання Замовнику надана не була. 
 

Отже, перевищення терміну надання послуги зі стандартного приєднання об’єкта  

гр. Суятінової З. В. на 04.11.2022 становить 231 календарний день. 

 

Довідково комісія з перевірки зазначає, що НКРЕКП листом від 04.11.2022  

№ 13947/17.1.4/7-22 рекомендувало АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» максимально прискорити 

надання послуги з приєднання електроустановок Замовника до електричних мереж, про що 

необхідно повідомити НКРЕКП протягом місяця з дня отримання цього листа. 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» листом від 06.12.2022 № 47/11503 проінформувало 

НКРЕКП що надання послуги з приєднання за Договором буде здійснено у грудні 2022 року. 

Станом на 15.12.2022 (останній день перевірки) відсутня інформація від 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» щодо надання Замовнику послуги з приєднання електроустановок 

до електричних мереж. 

 

У поясненнях до Акта № 361, наданих до НКРЕКП листом від 26.12.2022 № 47/12672, 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» зазначає, що у лютому – квітні 2022 року на території Сумської 

області проводилися активні бойові дії, а на початку вторгнення російської федерації в Україну 

більша частина Сумської області, в тому числі м. Суми, перебували в тимчасовій окупації, 

оточенні, що унеможливлювало здійснення АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» приєднань 

електроустановок замовників до електричних мереж. Таким чином, недотримання  

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» встановленого Кодексом строку надання послуги з приєднання 

відбулось внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

У своїх поясненнях від 26.12.2022 № 47/12672 Товариство зазначає, що при настанні 

сприятливих факторів та обставин Товариством було надано Замовнику послугу з 

приєднання за Договором, про що свідчить повідомлення про надання послуги з приєднання 

від 21.12.2022 № (ідентифікатор) ПВ001142061221118021211222, копія якого додається до 

зазначеного листа Товариства. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 

23293513) 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 «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

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 ___ грудня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 15 грудня 2022 року № 361, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1540 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 грудня  

2022 року № 424, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким встановлено, зокрема, 

що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 календарних днів, 
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починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

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

послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу 

електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 23293513) 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 


