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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«____» січня 2023 року       Членам НКРЕКП 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 29.11.2022 № 1586 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення перевірки  

від 13.12.2022 № 435 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 

07.10.2022 по 10.11.2022, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки 

від 22.12.2022 № 368 (далі – Акт № 368). 
 

Листом від 02.01.2023 № 1/85 АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта № 368. 
 

Так, Актом № 368 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 
 

 

 

 

 

пункту 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) 

 

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, що у договорі про тимчасове 

приєднання має бути визначено, зокрема, 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. 

 

 

Гр. Палієнко О. Г. (далі – Замовник) звернувся до АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» із Заявою 

про тимчасове приєднання електроустановки (далі – Заява), а саме, збільшення дозволеної 

потужності з 1,5 кВт до 15,0 кВт для нежитлового приміщення. 

На підставі Заяви, Ліцензіатом було направлено Замовнику Договір про тимчасове 

приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО»  

від 07.10.2022 № 47/40 (далі – Договір). 

У вищезазначеному Договорі, наданому Ліцензіатом Замовнику, зазначено, зокрема, 

що ступінь напруги в точці приєднання визначається напругою на межі балансової 

належності та буде становити 0,4 кВ. 
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Пунктом 3.1.2 Договору 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 встановлено, зокрема, що у договорі про тимчасове 

приєднання має бути визначено 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, тоді як напруга 

в точці приєднання, відповідно до Договору, становить 0,4 кВ, а величина потужності, 

замовленої до приєднання (у точці приєднання) 15,0 кВт. 

 

Також, листом НКРЕКП від 10.11.2022 № 14392/17.1.4/7-22 було повідомлено 

Замовнику, Товариству та Сектору НКРЕКП у Сумській області, що 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. 

 

З огляду на вищезазначене, АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» було порушено пункт 1 

частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» та пункт 10 

Порядку. 

 

Довідково: 

На виконання листа НКРЕКП від 10.11.2022 № 14392/17.1.4/7-22                                                           

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» листом від 25.11.2022 № 47/10803 (із додатками до нього) 

повідомило, що між Замовником та АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» було укладено додаткову 

угоду від 21.11.2022 № 1 до Договору, яка підписана Замовником 25.11.2022, якою 

передбачено виключення з Договору зобов’язання Замовника погоджувати проєктну 

документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж внутрішнього 

електрозабезпечення електроустановок з АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 
 

 

 

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. 
 

 

 

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 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ січня 2023 року  

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

невиїзної перевірки від 22 грудня 2022 року № 368, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 29 листопада 2022 року № 1568 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 13 грудня  

2022 року № 435, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 23293513) 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 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, яким встановлено, що у договорі про 

тимчасове приєднання має бути визначено, зокрема, 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. 
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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. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                     К. Ущаповський 


