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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«____» лютого 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, та 

порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

та до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 20.12.2022 № 1773 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про проведення перевірки  

від 05.01.2023 № 11 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 11.02.2021 по 28.11.2022, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної 

перевірки від 12.01.2023 № 24 (далі – Акт № 24). 
 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» листом від 25.01.2023 № 154-25/1123 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта № 24 (далі – Письмові пояснення). 
 

Так, Актом № 24 встановлено наступне: 
 

 

№п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

 

 

пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 310 (далі – Кодекс)  

 

 

 

 

 
 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 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 з нестандартного приєднання «під ключ», 

становить не більше 280 календарних днів (у тому 

числі 45 днів для проєктування електричних мереж 

лінійної частини приєднання) - для замовників із 

заявленою до приєднання потужністю 

електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт 

(включно). 

Перебіг строку надання послуги з приєднання 

починається з дня, наступного за днем оплати 

замовником ОСР вартості послуги з приєднання до 

електричних мереж відповідно до умов договору 

про приєднання; 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

які є обов’язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

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. 
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На підставі заяви про приєднання від 11.02.2021 № 112-110221-2 між Товариством з 

обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Фестивальний» (далі – Замовник) та ОСР 

укладено Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу АТ 

«СУМИОБЛЕНЕРГО» «під ключ» від 11.02.2021 № 47/27 (далі – Договір), невід’ємним 

додатком до якого є Технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 11.02.2021 № 47/2476 (далі – Технічні умови). 

У вищезазначених Технічних умовах наведено наступну інформацію:  

- функціональне призначення об’єкта: супермаркет; 

- прогнозований рік уведення об’єкта в експлуатацію: 2021; 

- існуюча дозволена (приєднана) потужність згідно з договором про розподіл електричної 

енергії: 125 кВт (0,4 кВ), ІІІ категорія; 

- величина максимального розрахункового (прогнозованого) навантаження з 

урахуванням існуючої дозволеної (приєднаної) потужності: 125 кВт (0,4 кВ), ІІІ категорія; 600 

кВт (6 кВ), ІІ категорія. 

Графік уведення потужностей за роками: 

Рік введення 

потужності 

Величина максимального 

розрахункового (прогнозованого) 

навантаження з урахуванням існуючої 

дозволеної (приєднаної) потужності, 

кВт 

Категорія надійності електропостачання 

І ІІ ІІІ 

 існуюча потужність (по 0,4 кВ) -  125 

2021 додаткова потужність (по 10 кВ) - 600 - 

 Всього - 600 кВт (6 кВ) 125 кВт (0,4 кВ) 
 

Згідно з пунктом 4.1.2 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з нестандартного приєднання 

надається, зокрема, на підставі договору про нестандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу «під ключ», що укладається за типовою формою, наведеною в додатку 2 до 

цього Кодексу. 
 

Згідно з розрахунком вартості плати за нестандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» «під ключ», що видано ОСР Замовнику, який є 

додатком 2 до Договору, повна вартість послуги становить 727 920,00 грн (з ПДВ). 
 

Відповідно до листа НКРЕКП від 28.11.2022 № 15506/17.1.4/7-22 та інформації, наданої 

Заявником, 02.11.2021 здійснено 100 % вартості плати послуги з приєднання згідно умовами 

Договору.  
 

Пунктом 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу визначено, зокрема: 

строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ», становить не                

більше 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних мереж 

лінійної частини приєднання) - для замовників із заявленою до приєднання потужністю 

електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно); 

перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем 

оплати замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до 

умов договору про приєднання. 
 

Відповідно до листа НКРЕКП від 28.11.2022 № 15506/17.1.4/7-22 у звітній інформації 

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

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

Таким чином, послуга з нестандартного приєднання, з урахуванням пункту 4.3.3 глави 

4.3 розділу IV Кодексу, мала бути надана до 09.08.2022. 
 

Разом з тим, станом на 28.11.2022 (дата закінчення періоду, що підлягав перевірці) 

послуга з нестандартного приєднання Замовнику надана не була (відповідно до листа 

НКРЕКП від 28.11.2022 № 15506/17.1.4/7-22). 
 

Отже, перевищення терміну надання послуги з нестандартного приєднання об’єкта 

Замовника на 28.11.2022 становить 111 календарних днів. 
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У Письмових поясненнях Ліцензіат зазначає, що Торгово-промислова палата України 

листом від 28.02.2022 засвідчила військову агресію російської федерації проти України як форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили). 

Крім того, про об’єктивну неможливість надання послуг з приєднання 

електроустановок замовників за укладеними до 24.02.2022 договорами про приєднання у 

порядку, визначеному розділом IV Кодексу, у звязку із введеням в Україні воєнного стану  з 

24.02.2022, свідчить прийняття НКРЕКП постанови від 26.03.2022 № 352, відповідно до якої 

зупинено на період дії в Україні воєнного стану, до прийняття НКРЕКП окремого рішення, дію 

розділу IV Кодексу, яким, зокрема, встановлені строки надання послуги з нестандартного 

приєднання. 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» виготовлено проєкт електропостачання від точки 

забезпечення потужності до точки приєднання електроустановок нежитлового приміщення 

Замовника. 

Товариством укладено договір з підрядною організацією на виконання будівельно-

монтажних робіт. У звязку з дефіцитом електротехнічного обладнання в Україні, що обумовлено 

постійними обстрілами об’єктів критичної інфраструктури, підрядна організація здійснює 

комплектацію обладнання з затримкою. Роботи заплановані підрядною організацією на 

початок лютого.  

Після виконання робіт Товариство надасть акт надання послуги з приєднання згідно з 

умовами Договору. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти 

 

1) постанову НКРЕКП, 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; 

 

2) розпорядження НКРЕКП про усунення порушень, відповідно до якого: 

у строк до 15 березня 2023 року надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській 

області належним чином завірену копію акта надання послуги з нестандартного приєднання, 

підписану Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий центр «Фестивальний» та 

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 

 

 

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 ___ лютого 2023 року  

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

невиїзної перевірки від 12 січня 2023 року № 24, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1773 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 05 січня  

2023 року № 11, 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; 
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пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

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

що строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» становить не 

більше 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування електричних 

мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із заявленою до приєднання 

потужністю електроустановок від 400 кВт до 1000 кВт (включно). Перебіг строку 

надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати 

замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно 

до умов договору про приєднання; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими для 

здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

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 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про  усунення порушень  

АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки  

від 12 січня 2023 року № 24, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП  

від 20 грудня 2022 року № 1773 «Про проведення позапланової невиїзної 

перевірки АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО», Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 23293513) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.3.3 

глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою 

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

строк надання послуги з нестандартного приєднання «під ключ» становить 

не більше 280 календарних днів (у тому числі 45 днів для проєктування 

електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із 

заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 400 кВт  

до 1000 кВт (включно), для чого у строк до 15 березня 2023 року надати до 

НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Сумській області належним чином завірену 

копію акта надання послуги з нестандартного приєднання, підписану 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий центр 

«Фестивальний» та АТ «СУМИОБЛЕНЕРГО». 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


