
Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» лютого 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(виконання ліцензіатом вимог розпорядження НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 1-р 

«Про усунення порушень 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» (далі – Закон) 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.  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 10.11.2022 № 1439 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та посвідчення про 

проведення перевірки від 05.12.2022 № 421 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 

перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131819) (далі – АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Товариство, Ліцензіат, 

ОСР) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, за період діяльності з 14 червня 2021 року по 07 грудня 2022 року, 

за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 14 грудня 2022  

року № 358 (далі – Акт № 358). 

10.01.2023 за результатом розгляду Акта № 358 на засіданні НКРЕКП, яке 

проводилось у формі відкритого слухання, прийнято постанову від 10.01.2023 № 25 

«Про накладення штрафу на АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії», якою до АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» застосовано санкцію у вигляді штрафу 

у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень за виявлені та зафіксовані Актом  

№ 358 порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та розпорядження від 10.01.2023 № 1-р «Про усунення 

порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (далі – Розпорядження № 1-р), яким 

зобов’язано Товариство усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, для чого у строк до 01 лютого 

2023 року розглянути звернення ТОВ «ДІ-СТАР» від 01 вересня 2022 року № 01/09 та 

надати ТОВ «ДІ-СТАР» компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості 

надання послуг ОСР у частині розгляду зазначеного звернення відповідно до вимог 

Порядку забезпечення стандартів якості надання послуг з електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, про що у строк до 15 лютого 2023 року 

повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Полтавській області з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів. 

Товариство листом від 31.01.2023 № 04-36/3631 (вх. НКРЕКП від 06.02.2023  

№ 1874/1-23) повідомило НКРЕКП про наступне (мовою документа):  

«АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» має намір оскаржити протягом місяця в судовому 

порядку рішення НКРЕКП, в тому числі, прийняті Регулятором за результатом 

проведення позапланової невиїзної перевірки дотримання суб’єктом господарювання 
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вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (акт №358 

від 14.12.2022 р.)». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до статті 17 

Закону НКРЕКП, зокрема, контролює додержання ліцензіатами законодавства у 

відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності. 

Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг НКРЕКП, зокрема, приймає обов’язкові до 

виконання рішення з питань, що належать до її компетенції.  

Відповідно до частини дев’ятої статті 14 Закону рішення Регулятора є 

обов’язковими до виконання суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг. 

Одночасно, згідно з вимогами підпункту 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470, при провадженні ліцензованої діяльності 

ліцензіат повинен, у тому числі виконувати рішення НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням та законодавством.  
 

При цьому частиною третьою статті 5 Закону встановлено, що рішення НКРЕКП 

можуть бути оскаржені у судовому порядку. Оскарження рішень НКРЕКП не зупиняє 

їх виконання. 
 

Також, відповідно до пунктів 10.7 та 10.9 Порядку контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок № 428), ліцензіат 

зобов’язаний усунути порушення у визначений рішенням строк та не пізніше 

десяти робочих днів після їх усунення надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним 

чином завіреними копіями підтверджуючих документів, а також ліцензіат має право 

письмово звернутись до НКРЕКП із заявою про продовження строку усунення 

порушень не пізніше десяти робочих днів до дати закінчення встановленого рішенням 

НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних причин. НКРЕКП може 

прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, якщо визнає такі 

причини поважними. 

Пунктом 10.10 Порядку № 428 встановлено, що якщо ліцензіат не виконав 

рішення НКРЕКП щодо усунення порушень вимог законодавства, видане за 

результатами проведення перевірки, у визначений рішенням строк, НКРЕКП приймає 

рішення про проведення позапланової виїзної перевірки. 
 

Пунктом 4 частини сьомої статті 19 Закону встановлено, що підставою для 

проведення позапланової виїзної перевірки є, зокрема,  перевірка виконання рішень 

Регулятора щодо усунення порушень вимог законодавства, прийнятих за результатами 

планових або позапланових перевірок. 
  

Також слід звернути увагу, що пунктом 16 частини другої статті 77 Закону 

України «Про ринок електричної енергії», встановлено, що правопорушенням на ринку 

електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, наказів, рішень та 

приписів суб’єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також 

створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами таких 

суб’єктів. 
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З метою перевірки виконання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 

«ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» вимог Розпорядження НКРЕКП від 10.01.2023 № 1-р  

«Про усунення порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову 

виїзну перевірку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00131819) у частині виконання вимог Розпорядження НКРЕКП  

від 10.01.2023 № 1-р «Про усунення порушення АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

 

 

 

 

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 4 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 виконання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131819) 

розпорядження НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 1-р «Про усунення порушень 

АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО». 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 


