
Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» січня  2023 року  

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної  

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 виїзних перевірок.  

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою 

для проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або 

юридичної особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність 

у сферах енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 

До НКРЕКП надійшли звернення від: 

гр. Давиденко Н.М. (вх. НКРЕКП від 09.08.2022 року № Д-5690/22) стосовно 

безпідставної заміни АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» приладів обліку електричної 

енергії. 

Зазначене містить ознаки порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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; 

підпункту 2 пункту 2.3 глави 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 забезпечувати та здійснювати комерційний облік 

електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку 

та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 5.8.1 лави 5.8 розділу V  Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), яким 

встановлено, що заміна або зміна місця встановлення справного, непошкодженого та 

повіреного ЗКО, встановленого відповідно до виданих технічних умов та/або 

рекомендацій та який відповідає вимогам цього Кодексу, Правил улаштування 

електроустановок та проєктним рішенням (незалежно від того хто є власником ЗКО), 

здійснюється постачальником послуг комерційного обліку за рахунок ініціатора такої 

заміни/зміни та виключно за взаємною документально підтвердженою згодою 

власника ЗКО, сторони, приєднаної до мережі (далі – СПМ) та оператора мережі. 

Зміна місця встановлення ЗКО здійснюється, згідно з новим проєктним 

рішенням, погодженим власником ЗКО, СПМ та оператором мережі. 
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гр. Дриги В. О. надіслане Державною установою «Урядова гаряча лінія» листом 

від 31.08.2022 № ДР-14487441 (вх. НКРЕКП від 01.09.2022 № Д-6453/22) щодо 

недотримання АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» гарантованих стандартів якості 

електропостачання (використання засобів контролю та управління споживанням 

електричної енергії у залежності від рівня напруги, які не пройшли оцінку 

відповідності згідно з чинним законодавством). 

Зазначене містить ознаки порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  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; 

 підпункту 23 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись показників якості послуг з розподілу 

електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) 

електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, 

а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у 

тому числі загальних стандартів якості електропостачання; 

глави 6.2 розділу VI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі – КСР), щодо фіксація параметрів якості 

електричної енергії (вимірювання з метою визначення якісних показників електричної 

енергії). 

 

гр. Зикової Л.О. (вх. НКРЕКП від 31.10.2022 № З-8701/22) щодо безпідставної 

заміни АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» справного лічильника, в якого не закінчився 

термін повірки. 

Зазначене містить ознаки порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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 7.1 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

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

встановлено, що електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх 

договірних зобов'язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи 

розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, 

передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та 

оператором системи, та нормативно правовими актами, у тому числі цими Правилами; 

пункту 5.8.1 лави 5.8 розділу V  ККО, яким встановлено, що заміна або зміна 

місця встановлення справного, непошкодженого та повіреного ЗКО, встановленого 

відповідно до виданих технічних умов та/або рекомендацій та який відповідає вимогам 

цього Кодексу, Правил улаштування електроустановок та проєктним рішенням 

(незалежно від того хто є власником ЗКО), здійснюється постачальником послуг 

комерційного обліку за рахунок ініціатора такої заміни/зміни та виключно за взаємною 

документально підтвердженою згодою власника ЗКО, сторони, приєднаної до мережі 

(далі – СПМ) та оператора мережі. 

Зміна місця встановлення ЗКО здійснюється, згідно з новим проєктним 

рішенням, погодженим власником ЗКО, СПМ та оператором мережі. 
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НЕК «Укренерго» від 02.11.2022 № 01/48305 щодо надходжень численних 

звернень та скарг від учасників ринку електричної енергії щодо протиправних дій 

АТ «Полтаваобленерго», як оператора системи розподілу (далі – ОСР) та 

постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (далі – ППКО), а саме: 

- зволікання в пломбуванні/розпломбуванні засобів вимірювальної техніки за 

заявками споживачів; 

- формування фактичних обсягів електричної енергії по енергопостачальникам з 

порушенням вимог Тимчасового порядку визначення обсягів купівлі електричної 

енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами системи 

розподілу на перехідний період, затвердженого постановою НКРЕКП від 28.12.2018 № 

2118; 

- невиконання вимог щодо надання даних комерційного обліку постачальникам 

електричної енергії у встановлені терміни згідно нормативних документів; 

- невиконання вимоги щодо надання доступу постачальників послуг 

комерційного обліку до комунікаційного обладнання лічильників споживачів; 

- необґрунтовані вимоги щодо розташування вузла обліку, які не відповідають 

вимогам нормативно правових документів; 

- порушення вимоги щодо розрахунку обсягу купівлі електричної енергії ОСР 

для компенсації ТВЕ та формування фізичного щодобового балансу електричної 

енергії за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі 

електричної енергії ОСР/НЕК;  

- невідповідність стану ЗВТ, що використовуються АТ «Полтаваобленерго» на 

ПС 150 кВ «Кременчук-місто» та ПС 150 кВ «Власівка» вимогам нормативних 

документів щодо комерційного обліку; 

- бездіяльність АТ «Полтаваобленерго» у виконанні вимог кодексу комерційного 

обліку електричної енергії у частині забезпечення перереєстрації у АКО в якості 

постачальника послуг комерційного обліку (необґрунтована відмова від підписання 

договору про інформаційну взаємодію з АКО). 

Зазначене містить ознаки порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 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; 

підпункту 2 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік 

електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку 

та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

 

Відповідно до положень частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП у разі 

виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або 

таких, що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

проведення позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із 

подальшим застосуванням до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої 

законодавством. 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

постанову НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку 
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відповідно до питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього 

заходу, а саме дотримання: 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) вимог пункту 1 

частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 5.8.1 

лави 5.8 розділу V ККО, глави 6.2 розділу VI КСР, пункту 7.1 розділу VII ПРРЕЕ, 

підпункту 23 пункту 2.2 та підпункту 2 пункту 2.3 глави 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 

виїзної перевірки АТ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої 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» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) у частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 


