Департамент ліцензійного контролю
«___» __________ 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на
ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, порушення ліцензійних умов з
постачання електричної енергії, ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії та здійснення заходів державного регулювання»
На підставі постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1590 «Про проведення
позапланових виїзних перевірок ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», Управлінням НКРЕКП у м. Києві та
Київській області було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код
ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу
електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932
(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 932), Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови з постачання
електричної енергії), та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
№ 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 1470), за період
діяльності з 01 січня 2017 року по 30 серпня 2020 року, за результатами якої складено
Акт від 25 вересня 2020 року № 372 та Акт від 25 вересня 2020 року № 373, які розміщено
на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Ліцензіат надав до НКРЕКП письмові заперечення та пояснення до Акта
від 25 вересня 2020 року № 372 та Акта від 25 вересня 2020 року № 373 листом
від 01 жовтня 2020 року № 7725, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в
мережі Інтернет.
Так, зазначеними Актами
зафіксовано наступні порушення:
№
з/п

Виявлене порушення
пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної
енергії № 932

1.

позапланової

виїзної

перевірки

встановлено

та

Суть порушення
щодо обов’язку Ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»
та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, а саме абзацу першого пункту 4.2.4 глави
4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 (далі - Кодекс) (у редакції, що діяла до
07.12.2019), яким визначено, що строк надання послуги зі стандартного
приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати
Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня
потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати
Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання;
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання
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підпункт 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії № 1470

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, а саме:
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
редакції, що діяла до 07.12.2019), яким визначено, що строк надання
послуги зі стандартного приєднання для електроустановок Замовника
першого ступеня потужності становить 20 календарних днів від дати
оплати Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору
про приєднання. Для електроустановок Замовника другого ступеня
потужності цей строк становить 30 календарних днів від дати оплати
Замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про
приєднання;
абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
редакції, що діяла до 07.12.2019) у частині надання замовнику послуги
з приєднання у строки, встановлені договором про приєднання;
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
редакції, що діє з 07.12.2019), яким визначено, що строк надання
послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника
першого ступеня потужності становить 45 календарних днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником
ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня
від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до
договору про приєднання;

Щодо звернення гр. Бабич Т. А. (стор. 13 – 14 Акта № 372)

Між гр. Бабич Т. А. та ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини щодо приєднання
індивідуального житлового будинку замовника за адресою: Києво-Святошинський район,
с. Святопетрівське, вул. Святоюріївська, буд. 32 до електричних мереж врегульовані Договором
про приєднання електроустановок до електричних мереж від 29.12.2018 № К-14-18-2145 (далі –
Договір № К-14-18-2145), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови стандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок від 22.12.2018 № К-14-18-2145. Величина
замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 10 кВт (І ступінь
приєднання).
04.01.2019 гр. Бабич Т. А. була оплачена вартість послуги із стандартного приєднання
до електричних мереж у сумі 21 360,00 грн (з ПДВ). Послуга з приєднання по вказаному вище
договору мала бути надана у строк 20 календарних днів від дати оплати, тобто до 24.01.2019,
оскільки згідно з пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить
20 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору
про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить
30 календарних днів від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору
про приєднання.
Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про
приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування
та будівництва, або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.
Актом позапланової виїзної перевірки від 25 вересня 2020 року № 372 зафіксовано, що
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» надало копію Акту отримання/надання послуги з приєднання від
03.04.2019 № 911403570, підписаного зі сторони гр. Бабич Т. А. та ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Таким чином, послуга з приєднання об’єкта гр. Бабич Т. А. надана з недотриманням
встановлених Кодексом та Договором термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 69
календарних днів.
Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання замовникам:
гр. Герезі І. А. (стор. 14 – 15 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 89 календарних днів);
гр. Дорохову С. Г. (стор. 15 – 16 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
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надання послуги зі стандартного приєднання на 69 календарних днів);
гр. Бовсуновській А. М. (стор. 19 – 20 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 610 календарних днів);
гр. Гармазонову І. І. (стор. 22 – 23 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 144 календарних днів);
гр. Глюзі О. О. (стор. 23 – 24 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 76 календарних днів);
гр. Гуртовому О. М. (за дорученням від гр. Поліщук А. С.) (стор. 24 – 26 Акта № 372)
(послуга надана з недотриманням термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 35
календарних днів);
гр. Долинському П. С. (стор. 26 – 27 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 45 календарних днів);
гр. Долюк С. В. (стор. 27 – 28 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 29 календарних днів);
гр. Косевич Ю. Ю. (стор. 31 – 32 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 108 календарних днів);
гр. Краснопіру Я. В. (стор. 32 – 34 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 369 календарних днів);
гр. Куликовій Ю. О. (стор. 35 – 36 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 68 календарних днів);
гр. Лемешку В. Л. (стор. 36 – 37 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 257 календарних днів);
гр. Магурчаку І. В. (стор. 37 – 38 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 268 календарних днів);
гр. Матвійчук-Габіг Д. С. (стор. 40 – 41 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 174 календарних днів);
гр. Романенко А. П. (стор. 42 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 79 календарних днів);
гр. Тригуб А. Ю. (Штепі І. І.) (стор. 45 - 46 Акта № 372) (послуга надана з
недотриманням термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 120 календарних днів);
гр. Школаберді Л. П. (стор. 48 – 49 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 108 календарних днів);
гр. Колеснікову Р. В. (стор. 50 – 51 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 223 календарних днів);
гр. Бабаханова С. А. (стор. 51 – 52 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 48 календарних днів);
гр. Кравченку М. М. (стор. 52 – 53 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 57 календарних днів);
гр. Балюкевичу М. А. (стор. 55 – 56 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 77 календарних днів);
гр. Клименко Л. О. (стор. 56 – 57 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 75 календарних днів);
гр. Клименку М. М. (стор. 57 – 58 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 185 календарних днів);
гр. Супруненко В. І. (стор. 58 – 59 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 117 календарних днів);
гр. Силюка В. С. (стор. 59 – 60 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 38 календарних днів);
гр. Гезей Т. С. (стор. 62 – 63 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 26 календарних днів);
гр. Власюку І. М. (стор. 159 – 160 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням термінів
надання послуги зі стандартного приєднання на 93 календарних днів);
гр. Панченко О. О. (стор. 160 – 162 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 365 календарних днів);
гр. Глушенку М. М. (стор. 162 – 163 Акта № 372) (послуга надана з недотриманням
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термінів надання послуги зі стандартного приєднання на 58 календарних днів).
Згідно з наданим листом ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від
01.10.2020 № 7725 поясненнями, послуга з приєднання деяким замовниками, зокрема, гр.
Бовсуновській А. М. була надана оператором системи розподілу у день виконання будівельномонтажних робіт, проте замовника не було за адресою приєднання, тому акт приймання передачі
наданої послуги по приєднанню до електричних мереж залишився не підписаний зі сторони
замовника та був переданий в «єдине вікно» оператора системи розподілу для підписання у разі
звернення замовника. Проте замовник не звертався до ОСР, тому акт приймання передачі наданої
послуги по приєднанню направлено замовнику поштою.
На підставі зазначеного Ліцензіат звертається з проханням зменшити термін
прострочення надання замовнику послуги з приєднання та визначити його з урахуванням дати
виконання будівельно-монтажних робіт.
При цьому, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з вимогами пункту
4.8.5 Кодексу систем розподілу, факт надання послуги з приєднання підтверджується актом
щодо надання послуги з приєднання.
Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої
напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього
електрозабезпечення замовника.
Тому без оформлення сторонами зазначеного акту підстав вважати, що послуга з
приєднання ОСР надана, відсутні.
пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної
енергії № 932

щодо обов’язку Ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»
та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування
ринку електричної енергії, а саме:
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил приєднання електроустановок
до електричних мереж, затверджених постановою НКРЕ від 17 січня
2013 року № 32, яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж
за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання
письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє
замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних
днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення
затримки).
абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
редакції, що була чинною до 07.12.2019), яким визначено, що у разі
необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних
ділянок
для
розміщення
відповідних
об’єктів
електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок))
ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки);

підпункт 26 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії № 1470

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, а саме:
абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
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редакції, що була чинною до 07.12.2019), яким визначено, що у разі
необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних
ділянок
для
розміщення
відповідних
об’єктів
електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок))
ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку
проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки);
абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у
редакції, що чинна з 07.12.2019), яким визначено, що у разі
необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного
приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних
ділянок
для
розміщення
відповідних
об'єктів
електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок))
ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із
замовником) повідомляє замовника про збільшення строку
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки та
зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного
листування);

Щодо звернення Костіної О. І. (стор. 80 – 82 Акта № 372)
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що 06.11.2018
гр. Костіна О. І. звернулась до ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою № 8176 про надання послуги з
приєднання електроустановок за адресою: Києво-Святошинський район, с. Крюківщина,
вул. Сагайдачного Гетьмана, буд. 19 до електричних мереж.
Між гр. Костіною О. І. та ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» взаємовідносини щодо приєднання
індивідуального житлового будинку замовника до електричних мереж за зазначеною адресою
врегульовані Договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від
23.11.2018 № К-14-18-1870, невід'ємною частиною якого є Технічні умови стандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок від 12.11.2018 № К-14-18-1870. Величина
замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 17 кВт (ІІ ступінь
приєднання).
28.11.2018 замовником було сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до
електричних мереж ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» у сумі 24 684,00 грн (з ПДВ). Послуга з
приєднання по вказаному вище договору мала бути надана у строк 30 календарних днів від дати
оплати, тобто до 28.12.2018.
Відповідно до наданої ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» Комісії з перевірки інформації,
технічними характеристиками існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної гр.
Костіної О. І. земельної ділянки, не забезпечується можливість приєднання електроустановок
замовника, з дотриманням показників якості та надійності електропостачання, тому Ліцензіатом
розроблено проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою
передбачається встановлення ТП-10/0,4 кВ, а також будівництво мереж 10 кВ та 0,4 кВ.
В подальшому ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було розпочато процедуру відведення земельних
ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, про що замовника було
проінформовано листом від 12.12.2018 № 05/362/13817, у якому вказано, що тривалість надання
послуги зі стандартного приєднання продовжується на 30 календарних днів - строк, необхідний для
погодження та оформлення права користування земельними ділянками під електроустановки
зовнішнього електрозабезпечення відповідно до закону та надано документальне підтвердження
причин виникнення затримки.
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» листами від 10.01.2019 № 05/362/0741, від 06.02.2019
№ 05/362/3641, від 04.03.2019 № 02/710/5459, від 01.04.2019 № 02/710/7159, від 26.04.2019
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№ 02/710/8592, від 23.05.2019 № 02/710/10503, від 20.06.2019 № 02/710/12151, від 18.07.2019 №
02/710/13800, від 16.08.2019 №02/710/15056/6, від 13.09.2019 № 02/200/200/15996,
від 11.10.2019 №02/200/200/17613, від 08.11.2019 № 02/200/200/21239, від 29.11.2019
№ 02/200/200/24500, від 20.12.2019 № 02/200/200/27064, від 17.01.2020 № 02/200/200/0508,
від 13.02.2020 №02/200/200/2051, від 13.03.2020 № 02/200/200/3708, від 08.04.2020
№02/200/200/5524, від 30.04.2020 № 02/200/200/7356, від 28.05.2020 №02/200/200/9103, від
24.06.2020 № 02/200/200/10793 та від 07.07.2020 № 02/200/200/11513 поінформувало гр. Костіну О.
І., про хід процедури відведення земельних ділянок та необхідність збільшення строку надання
послуги зі стандартного приєднання, встановленого пунктом 3.1 Договору, через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів
електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або користувача (користувачів)
земельної ділянки (земельних ділянок)).
Проведеним комісією з перевірки аналізом листів ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» встановлено,
що листами від 18.07.2019 № 02/710/13800 та від 16.08.2019 №02/710/15056/6 було повідомлено
гр. Костіну О. І. про збільшення строку надання послуги із стандартного приєднання до
електричних мереж на 30 календарних днів, але без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки.
Також аналізом листів ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 20.12.2019 № 02/200/200/27064, від
17.01.2020 № 02/200/200/0508, від 13.02.2020 №02/200/200/2051, від 13.03.2020 № 02/200/200/3708,
від 08.04.2020 №02/200/200/5524, від 30.04.2020 № 02/200/200/7356, від 28.05.2020
№02/200/200/9103, від 24.06.2020 № 02/200/200/10793 та від 07.07.2020 № 02/200/200/11513
встановлено, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» повідомляло замовника про збільшення строку
надання послуги з приєднання із порушенням термінів, визначених пунктом 4.2.4 глави 4.2
розділу IV Кодексу.
Ліцензіатом надано Комісії з перевірки копію акта приймання-передачі наданої послуги з
приєднання до електричних мереж від 06.07.2020 № 91312208, оформленого між гр. Костіною О. І.
та ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Товариством надано комісії з перевірки заяву гр. Костіної О. І. (без дати) про вирішення
питання по суті та відсутність претензій до ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання замовникам:
гр. Біляк Н. С. (стор. 16 – 17 Акта № 372) у частині порушення термінів повідомлення
замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави
4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний
сторонами Акт отримання/надання послуги з приєднання від 06.05.2020 № 91301093);
гр. Біді О. В. (стор. 18 – 19 Акта № 372) у частині порушення термінів повідомлення
замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави
4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний
сторонами Акт отримання/надання послуги з приєднання від 05.05.2020 № 91566311);
гр. Руснаку І. Ю. (стор. 43 – 45 Акта № 372) у частині неповідомлення до 24.05.2018
замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, що є порушенням вимог
підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил, а також порушення термінів повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV
Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт
отримання/надання послуги з приєднання від 08.07.2020 № 91095261);
гр. Бойку Д. Д. (стор. 63 – 65 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 18.08.2019 № 91444091);
гр. Гилун Т. В. (стор. 67 – 68 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
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причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 25.11.2019 № 91396632);
гр. Гук А. О. (стор. 68 – 70 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про збільшення
строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження причин
виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 02.03.2019 № 91371365);
ТОВ «ІСТЕЙТ ІНВЕСТ КОМПАНІ» (стор. 71 – 73 Акта № 372) у частині повідомлення
замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального
підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування
(послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт
отримання/надання послуги з приєднання від 15.01.2020 № 91571320);
гр. Ковалю В. Ф. (стор. 74 – 79 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акти отримання/надання послуги з
приєднання від 22.11.2019 № 91275190 та від 05.02.2020 № 91389856);
гр. Кузнецовій Є. В. (стор. 83 – 84 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчать підписані сторонами Акти отримання/надання
послуги з приєднання від 04.07.2019 №№ 91444719, №91444720, 91444716, 91444603, 91444140,
91444142, 91444602, 91444601);
гр. Кульгінському Є. А. (стор. 84 – 86 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 03.11.2019 № 91341046);
гр. Ліщуку Р. В. (стор. 86 – 87 Акта № 372) у частині порушення термінів повідомлення
замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави
4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний
сторонами Акт отримання/надання послуги з приєднання від 18.03.2020 № 91533408);
гр. Марченку Р. В. (стор. 87 – 89 Акта № 372) у частині порушення термінів
повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного
пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що
свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з приєднання від 01.04.2020
№ 91569236);
гр. Маслакову В. В. (стор. 89 – 90 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 04.10.2019 № 91332541);
гр. Рогуліну С. Л. (стор. 97 – 98 Акта № 372) у частині порушення термінів
повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного
пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику надана, про що
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свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з приєднання від 14.04.2020 №
91360677);
гр. Салаті І. В. (стор. 98 – 100 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику не надана);
гр. Таран Л. Ю. (стор. 101 – 102 Акта № 372) у частині порушення термінів
повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного
пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику не надана);
гр. Терновці Р. В. (стор. 103 – 104 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 29.08.2019 №91321420);
гр. Філозоф Л. І. (стор. 105 – 107 Акта № 372) у частині порушення термінів
повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного
вимогами підпункту 2.1.3 пункту 2.1 Правил та 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (послуга з
приєднання замовнику не надана);
гр. Целіку Є. С. (стор. 109 – 110 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Костюку О. І. (стор. 110 – 112 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Савінову В. А. (стор. 114 – 116 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. П’янюку В. В. (стор. 116 – 118 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з
приєднання від 23.04.2020 № 91569969);
гр. Пащенко М. Є. (стор. 118 – 120 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
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замовнику не надана);
гр. Жикіною Д. Г. (стор. 120 – 122 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з
приєднання від 26.05.2020 № 915455635);
гр. Іваненко Н. С. (стор. 122 – 124 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з
приєднання від 17.02.2020 № 91528593);
гр. Кривенку К. О. (стор. 124 – 126 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Стасюку С. І. (стор. 126 – 128 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
адвокату Верчику І. Є. (в інтересах гр. Гудими І. Ю.) (стор. 129 – 131 Акта № 372) у
частині повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з приєднання без
надання документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з
наданням копій офіційного листування, а також порушення термінів повідомлення замовника
про збільшення строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу
IV Кодексу, (послуга з приєднання замовнику не надана);
гр. Хребтової О. Ю. (стор. 131 – 133 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Браніцькому В. В. (стор. 133 – 135 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання послуги з
приєднання від 12.06.2020 № 8399426751);
гр. Колногузу С. В. (стор. 135 – 136 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
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причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 26.07.2019 № К-23-19-0021);
гр. Кульбіді В. І. (стор. 136 – 138 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Ігнатенку Ю. А. (стор. 138 – 141 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, (послуга з
приєднання замовнику не надана);
гр. Щурову С. В. (стор. 141 – 143 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Шкуринській М. П. (стор. 143 – 145 Акта № 372) у частині повідомлення замовника
про збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального
підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування,
(послуга з приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт
отримання/надання послуги з приєднання від 31.08.2020 № 91214908);
гр. Лісці Н. М. (стор. 145 – 147 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 31.08.2020 № 91214884);
гр. Пранничук І. А. (стор. 147 – 149 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана);
гр. Цайклер М. М. (стор. 149 – 151 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без зазначення термінів збільшення
зазначеного строку, а також порушення термінів повідомлення замовника про збільшення
строку надання послуги з приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу,
(послуга з приєднання замовнику не надана);
гр. Сиротіній І. В. (стор. 151 – 153 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, (послуга з
приєднання замовнику надана, про що свідчить підписаний сторонами Акт отримання/надання
послуги з приєднання від 26.06.2020 № 91556551);
гр. Кравченя М. М. (стор. 153 – 155 Акта № 372) у частині повідомлення замовника про
збільшення строку надання послуги з приєднання без надання документального підтвердження
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причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР
щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування, а також
порушення термінів повідомлення замовника про збільшення строку надання послуги з
приєднання, визначеного пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, (послуга з приєднання
замовнику не надана).
Згідно з наданим листом ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від
01.10.2020 № 7725 поясненнями, між ОСР та деякими замовниками, зокрема, гр. Біляк Н. С.,
гр. Бідою О. В., гр. Руснаком І. Ю., гр. Ковалю В. Ф., гр. Костіну О. І., гр. Ліщуку Р. В.,
гр. Марченку Р. В., гр. Рогуліну С. Л., гр. Таран Л. Ю., гр. Філозоф Л. І., гр. Целік Є. С., гр. Костюку
О. І., гр. Савінову В. А., гр. П’янюк В. В,. гр. Пащенку М. Є., гр. Жикіній Д. Г., гр. Іваненку Н. С.,
гр. Кривенку К. О., гр. Стасюку С. І., гр. Гудимі І. Ю., гр. Хребтовій О. Ю., гр. Браніцькому В. В.,
гр. Кульбіді В. І., гр. Ігнатенку Ю. А., гр. Щурову С. В., гр. Шкуринській М. П., гр. Лісці Н. М.,
гр. Пранничуку І. А., гр. Цайклер М. М., гр. Сиротіній І. В., гр. Кравчені М. М. укладені договори про
приєднання електроустановок до електричних мереж у період дії Кодексу систем розподілу, у
редакції, що діяла до 07.12.2019. Тому застосовувати процедуру повідомлення заявників про
збільшення строків надання послуги з приєднання у зв’язку із відведенням землі згідно з редакцією
Кодексу систем розподілу, що діяла після 07.12.2019, безпідставно.
При цьому, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно з вимогами пункту
4.2.1 Кодексу систем розподілу, ОСР надає послугу зі стандартного приєднання відповідно до
умов договору про стандартне приєднання.
Крім того, згідно з укладеними із замовниками Договорами про стандартне приєднання до
електричних мереж системи розподілу передбачено, що у разі необхідності збільшення строку
надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення
земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в
погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з
приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із Замовником) повідомляє Замовника про
збільшення строку проектування на не більше ніж 30 календарних днів (з наданням
документального підтвердження причин виникнення затримки).
На підставі зазначеного Департамент ліцензійного контролю зазначає, що дійсно
порушення у діях оператора системи розподілу у частині недотримання строків повідомлення
замовників про збільшення термінів надання послуг з приєднання, визначених у вимогах пункту
4.2.4 Кодексу систем розподілу, у редакції, що діє з 07.12.2019, відсутні.
Проте, зазначене не спростовує факту недотримання Ліцензіатом вимог пункту 4.2.4
Кодексу систем розподілу, у редакції, що діяла до 07.12.2019, зокрема у частині строків
повідомлення замовника про збільшення термінів надання послуги з приєднання, надання
документального підтвердження разом з повідомленнями тощо.
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пункт 5.1.7 глави 5.1 розділу
V Правил роздрібного ринку
електричної енергії,
затверджених постановою
НКРЕКП від 14 березня
2018 року № 312 (далі –
ПРРЕЕ)
пункт 7.7 розділу VII ПРРЕЕ

яким визначено, що ОСР несе відповідальність за дотримання
показників якості електропостачання за умовами договору споживача
про надання послуг з розподілу електричної енергії перед споживачем,
електроустановки якого приєднані до мереж основного споживача та
пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІ КСР, яким визначено, що
представник ОСР у разі необхідності проводить вимірювання параметрів
якості електричної енергії в точці розподілу відповідно до вимог пунктів
6.2.1-6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього Кодексу протягом не менше 7
календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в
електропостачанні
яким визначено, що про дату, час та тривалість тимчасового
припинення постачання електричної енергії ОСР повідомляє споживачів
та електропостачальників через засоби масової інформації та на веб-сайті
оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення

стор. 156 – 158 Акта № 372
11

Під час проведення перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що 07.06.2019
(вх. Товариства № Б-205 від 03.07.2019) гр. Бахмацький К. А. звернувся до
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою про надання компенсації за не дотримання гарантованих
стандартів якості електропостачання за адресою: Київська обл., Макарівський район,
с. Колонщина, вул. Новомарянівська, 66 згідно з формою Додатка 3 до Порядку забезпечення
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок).
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 01.08.2019 № 193 лише повідомило
гр. Бахмацького К. А., що його будинок підключено до мереж Товариства через приватні
повітряні лінії 10 кВ і приватну трансформаторну підстанцію КТП-786 кабельними лініями
0,4 кВ.
При цьому Комісією з перевірки встановлено, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» не
забезпечило проведення вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу
протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу тривалості перерв в
електропостачанні та не усунуто причини недотримання показників якості електричної енергії.
Згідно з інформацією, ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», наданою комісії з перевірки листом від
06.09.2019 № 7028, Ліцензіат повідомив НКРЕКП, що за червень – липень 2019 року було
зафіксовано 6 відключень в електричних мережах, від яких живиться об’єкт заявника, одне з яких
для проведення планових ремонтних робіт, а саме:
1) 05.06.2019 з 10-40 до 11-33, 25.06.2019 з 11-00 до 13-27, 27.06.2019 з 11-40 до 16-40, та
02.07.2019 з 01-07 до 02-40 були тимчасові аварійні відключення з причини пошкоджень в мережах
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» внаслідок складних погодних умов в РП Бродянському, РП
Іванківському, РП Макарівському, РП Вишгородському, РП Ірпінському, що підтверджено
Метеорологічною станцією Тетерів листами від 02.07.2019 №22-15/102 та 01.08.2019 №22-15/11;
2) 14.07.2019 було планове відключення для проведення ремонтних робіт у Макарівському
районі. Про виконання планових робіт було завчасно повідомлено Колонщинську сільську раду.
Проведеним аналізом вебсайту ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» комісією з перевірки
встановлена відсутність розміщення повідомлення про дату, час та тривалість тимчасового
припинення постачання електричної енергії 14.07.2019.

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних
умов з розподілу електричної
енергії № 932
4
підпункту 26 пункту 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії № 1470

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
діяльність
відповідно
до
законів
України
«Про
електроенергетику», «Про Національну комісію, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної
енергії, а саме пункту 1.3 розділу 1 ППЕЕМ, яким визначено, що
електропередавальна організація не має права відмовити в
приєднанні до її електричних мереж електроустановки замовника
за умови дотримання ним вимог цих Правил;
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, а саме абзацу першого пункту
4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, яким визначено, що ОСР не
має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до
системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього
розділу

стор. 158 – 159 Акта № 372
Комісією з перевірки встановлено та Актом перевірки зафіксовано, що гр. Геращенко С. П. та
гр. Деньдобрий С. І. звернулись із заявами від 02.10.2017 № 6588, від 09.08.2019 № 5577, від
10.08.2016 № 1067, від 26.07.2016 № 4788, від 11.07.2017 № 4505, від 02.10.2017 № 6581, від
08.08.2019 № 5562, від 20.10.2017 № 7078, від 20.10.2017 № 7077, від 25.06.2019 № 4480 про
приєднання електроустановок певних потужностей індивідуальних житлових будинків до
електричних мереж ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за адресою: Київська область, Броварський р-н,
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с. Богданівка, вул. Горького, зем. діл. 77-д, 77-н, 77-с.
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» листами від 17.10.2017 № 05/361-Пр/6588, від 22.08.2019 №
02/700-Пр/5577, від 08.08.2016 № 05/361-Пр/4784, від 18.07.2017 № 05/361-Пр/4505,
від 17.10.2017 № 05/361-Пр/6581, від 22.08.2019 № 02/700-Пр/5562, від 30.10.2017 № 05/361Пр/7078, від 30.10.2017 № 05/361-Пр/7077, від 24.07.2019 № 02/700-Пр/4480 відмовило
замовникам у приєднанні електроустановок до електричних мереж у зв’язку із відсутністю на
території, де розміщені земельні ділянки заявників, електричних мереж ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО».
Товариство у листах пропонувало замовникам укласти тристоронні договори про
користування електричною енергією на території населеного пункту, до якого належить
СТ «Залісся» та має власні електричні мережі, або приєднатись до електричних мереж
ТОВ «КРКО».
Аналогічне порушення виявлене також під час дослідження питань надання ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання гр. Панченку О. О. (стор. 160 – 162 Акта № 372) у
частині відсутності підстав у відмові замовнику у наданні послуги з приєднання (після повторної
заяви замовника оператором системи розподілу було видано проєкт договору про приєднання від
14.06.2019 № К-17-19-0061 та надано замовнику послугу з приєднання 16.09.2020.
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пункт 2.2 глави 2
Ліцензійних умов з
розподілу електричної
енергії № 932

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та
інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, а саме абзацу першого пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу
IV Кодексу (у редакції, що чинна до 07.12.2019), яким визначено, що
Технічні умови на нестандартне приєднання, підписані ОСР, разом з
проектом договору про приєднання надаються Замовнику не пізніше 10
робочих днів від дня реєстрації заяви

стор. 163 – 164 Акта № 372
Комісією з перевірки встановлено, що 01.11.2018 гр. Томін А. О. звернувся із заявою № 8048
про приєднання електроустановки певної потужності житлового будинку з вбудованими
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом до електричних мереж ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» за адресою: Київська область, м. Ірпінь, віл. Чехова, буд. 1-А, та на підставі
якої між сторонами було укладено Договір про нестандартне приєднання до електричних мереж
системи розподілу від 22.11.2018 № КСР-00-18-0453 (далі – Договір) зі змінами від 07.08.2019,
внесеними Додатковою угодою № 2-КСР-00-18-0453/2019/ВНП, а саме в пункт 4.1 розділ 4 «Плата
за приєднання та порядок розрахунків», пункт 4.2 розділ 4 «Плата за приєднання та порядок
розрахунків». Пунктом 4 Додаткової угоди № 2-КСР-00-18-0453/2019/ВНП передбачено, що
«Виконавець послуг розпочинає роботи по влаштуванню мереж 10 кВ згідно проекту
«12-2/2016 «Будівництво мереж 10 кВ для електропостачання багатоквартирних житлових будинків
в м. Ірпінь Київської області за адресами:
вул. Університетська, 2-е, 2-є, 2-з, Пушкінська, 25-в, 25-г. (Кравець А.Б., Ващенко В.М.) ТУ
№ К-00-16-1201, ТУ № К-00-16-1202, ТУ № К-00-16-1203;
вул. Чехова, буд.27 (ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП») ТУ К-00-16-1165;
вул. Лісова, 6а, 6б, 6в, 6м (Горьков О.В) ТУ № К-00-16-1200;
вул. Університетська (Писанка Є.О) ТУ № К-00-16-1130;
вул. Соборна, буд. 5, 7, 9, 11а (Біблая Н.С.) ТУ № К-00-17-0441;
вул. Чехова, буд. 1а (Томін А.О) ТУ № КСР-00-18-0453»
після попередньої сплати за приєднання всіх Замовників, для яких передбачена спільна реалізація
будівництва» (мовою оригіналу), невід'ємною частиною якого є Технічні умови нестандартного
приєднання до електричних мереж електроустановок від 14.11.2018 № КСР-00-18-0453.
При цьому, комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіатом не дотримано встановлені
Кодексом системи розподілу терміни видачі Технічних умов на нестандартне приєднання разом з
проектом договору про приєднання на 4 робочі дні.
Відповідно до пункту 3.2.1 Договору гр. Томін А.О. зобов’язаний розробити на підставі
технічних умов від 14.11.2018 № КСР-00-18-0453, які є додатком до цього Договору, проектну
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документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж лінійної частини приєднання
(для нестандартного приєднання з проектуванням Замовником лінійної частини) внутрішнього
електрозабезпечення (у межах земельної ділянки замовника) електроустановок Замовника від
точки приєднання до об’єкта Замовника щодо безпеки електропостачання та влаштування вузла
комерційного обліку електричної енергії та відповідно до пункту 3.2.2 погодити розроблену на
виконання підпункту 3.2.1 цього Договору проектну документацію з ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
На підставі наданої замовником проектної документації від 16.07.2019 ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» підготувало та видало технічне рішення від 25.07.2019 № К-00-16-1201, № К00-16-1202, № К-00-16-1203, № К-00-16-1165, № К-00-16-1200, № К-00-16-1130, № К-00-17-0441,
№ К-00-18-0453 (в замін технічного рішення від 23.11.2018 № К-00-16-1201, № К-00-16-1202, № К00-16-1203) до проектної документації приєднання, яке не є стандартним, до електричних мереж
електроустановок І етапу.
На виконання умов пункту 4.1 Додаткової угоди № 2-КСР-00-18-0453/2019/ВНП, 18.09.2019
гр. Томіним А.О. було здійснено оплату вартості за нестандартного приєднання у розмірі
1 889 366,98 грн (з ПДВ) (100%).
Враховуючи пункт 4 Додаткової угоди, Виконавець послуг розпочинає роботи по
влаштуванню мереж 10 кВ згідно проекту «12-2/2016 «Будівництво мереж 10 кВ для
електропостачання багатоквартирних житлових будинків в м. Ірпінь Київської област за адресами:
вул.
Університетська,
2-е,
2-є,
2-з,
Пушкінська,
25-в,
25-г
(Кравець
А.Б.,
Ващенко В.М.) ТУ № К-00-16-1201, ТУ № К-00-16-1202, ТУ № К-00-16-1203; вул. Чехова, буд.27
(ТОВ «ОРЛАН-ІНВЕСТ ГРУП») ТУ К-00-16-1165; вул. Лісова, 6а, 6б, 6в, 6м
(Горьков О.В) ТУ № К-00-16-1200; вул. Університетська (Писанка Є.О) ТУ № К-00-16-1130; вул.
Соборна, буд. 5, 7, 9, 11а (Біблая Н.С.) ТУ № К-00-17-0441; вул. Чехова, буд. 1а
(Томін А.О) ТУ № КСР-00-18-0453» після попередньої сплати за приєднання всіх Замовників, для
яких передбачена спільна реалізація будівництва.
Враховуючи вищезазначене, ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» продовжується процедура
приєднання всіх Замовників, для яких передбачена спільна реалізація будівництва.
За інформацією Товариства, станом на сьогодні питання приєднання електроустановок
гр. Томіна А. О. не урегульовано.
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абзац третій пункту 4.4.4 глави 4.4
розділу IV Кодексу

яким визначено, що при отриманні неповного комплекту
документів або неналежно оформлених документів, направлених
поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР
приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію
до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання
заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про
зауваження щодо повноти та належного оформлення документів з
обґрунтуванням причин наведених зауважень

стор. 165 – 167 Акта № 372
Комісією з перевірки встановлено, що ОК «САДОВЕ ТОВАРИСТВО СОЛАР» звернувся із
заявою на приєднання електроустановки певної потужності від 26.11.2019 № Р26111946 та від
27.11.2019 № Р27111946. ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 09.12.2019 № 02/200/150Пр/Р26111946 повернуло ОК «САДОВЕ ТОВАРИСТВО СОЛАР» документи із зазначенням
зауважень щодо відсутності права власності/користування замовника земельними ділянками з кад.
№ 3222487200:04:004:5563, кад. № 3222487200:04:004:5257, кад. № 3222487200:04:004:5187.
Комісія з перевірки встановила, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» проінформувало замовника
про зауваження з порушенням строків на 8 робочих днів.
ОК «САДОВЕ ТОВАРИСТВО СОЛАР» повторно звернувся із заявою на приєднання
електроустановки певної потужності від 13.12.2019 № Р131219141. ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
листом від 19.12.2019 № 02/200/150-Пр/Р131219141 повернуло ОК «САДОВЕ ТОВАРИСТВО
СОЛАР» документи із зазначенням зауважень щодо відсутності права власності/користування
замовника
земельними
ділянками
з
кад.
№
3222487200:04:004:5563,
кад.
№ 3222487200:04:004:5257, кад. № 3222487200:04:004:5187. ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
проінформувало замовника про зауваження з порушенням строків на 3 робочі дні.
На дату проведення перевірки питання приєднання електроустановок ОК «СТ СОЛАР»
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урегульовано з урахуванням роз’яснень, наданих листом НКРЕКП від 07.08.2020 № 8317/17.1.3/720, а саме ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підготувало проект
технічних умов нестандартного приєднання від 10.09.2020 № КСР-00-20-0676, які є невід’ємним
додатком до Договору про нестандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу «під
ключ» від 10.09.2020 № КСР-00-20-0676. Примірники зазначених вище документів передані для
видачі Замовнику.
Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання замовникам:
гр. Стовбусі В. М. (стор. 175 – 176 Акта № 372);
Військовому містечку № 161 (Військова частина А 3628) (стор. 176 – 177 Акта № 372).
абзац другий пункту 2.7 глави 2
яким визначено, що на відкритих обговореннях, зокрема,
Порядку проведення відкритого
розглядаються зауваження та пропозиції до проекту рішення
обговорення проектів рішень
НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про
схвалення/затвердження
інвестиційних
програм/планів
7
НКРЕКП, затвердженого
розвитку/змін
до
них,
що
надійшли
відповідно
до
пункту 2.2 цієї
постановою НКРЕКП від 30
глави
червня 2017 року № 866 (у редакції,
стор. 167 – 170 Акта № 372
що чинна до 06 березня 2020 року)
Комісією з перевірки встановлено, що листом від 21.10.2019 № 14 Бобрицька сільська рада
звернулась до Києво-Святошинського районного підрозділу ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» щодо
надання інформації про містобудівну документацію.
Також листом 29.10.2019 № 1-19/682 Бобрицька сільська рада звернулась до
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з проханням включити вищезазначену територію до інвестиційної
програми ОСР.
При цьому, ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» надано роз’яснення Бобрицькій сільській раді щодо
відсутності своєчасного звернення до ОСР стосовно включення питання електрифікації
земельних ділянок, розміщених на території с. Бобриця до Інвестиційної програми ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО на 2020 рік.
Згідно з наданою Товариством листом від 23.08.2019 № 08/200/6601 Комісії з перевірки
копією протоколу про проведення відкритих обговорень проекту ІП на 2020 рік від 16.08.2019, де у
присутності представників ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Заступника голови Київської обласної
державної адміністрації Назаренко Д.Ю. на відкритих обговореннях розглядався проєкт ІП на
2020 рік.
Листом від 15.11.2019 № 05/300/100/9551 Товариство надало комісії з перевірки копію
протоколу про проведення відкритих обговорень проекту ІП на 2020 рік від 14.11.2019, де у
присутності представників ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Заступника голови Київської обласної
державної адміністрації Назаренко Д.Ю. на відкритих обговореннях розглядались зауваження до ІП
на 2020 рік щодо зменшення сум витрат на заходи, які включені до ІП на 2020 рік.
Згідно з наданого споживачем скріншоту інформаційного повідомлення, опублікованого на
офіційному вебсайті ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», пропозиції та зауваження до проекту
інвестиційної програми 2020 року приймаються у період з 01.11.2019 по 13.11.2019 включно.
Отже, листом від 29.10.2019 № 1-19/682 (вх. Ліцензіата від 05.11.2019 № 12541) Бобрицька
сільська рада звернулась вчасно до ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» з проханням включити
вищезазначену територію до інвестиційної програми ОСР, а саме в період з 01.11.2019 по
13.11.2019 згідно інформаційного повідомлення, розміщеного на вебсайті Ліцензіата.
пункт 2.1.4 глави 2.1 розділу ІІ
ПРРЕЕ
8
пункт 7.5 розділу VІІ ПРРЕЕ

щодо обов’язку оператора системи розподілу на вимогу
споживача протягом трьох робочих днів від дати звернення надати
споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник
укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії у паперовій формі
щодо припинення оператором системи повністю або частково
постачання електричної енергії споживачу за умови попередження
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споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у
разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі)
електричної енергії відповідно до умов договору з оператором
системи

стор. 173 – 175 Акта № 372
Комісією з перевірки встановлено, що електропостачання об’єкта гр. Нікуліна О.П за
адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 62/2 до 01.01.2019 здійснювалося
відповідно до умов договору про постачання електричної енергії від 10.03.2017 № 200900255.
НКРЕКП листом від 22.05.2019№5545/20/7-19 зобов’язало ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
надати гр. Нікуліну О.П примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії у паперовій формі, на підставі депутатського запиту народного депутата
України Люшняка М.В. від 24.04.2019 № 1470 щодо спірного питання між гр. Нікуліним О.П. та
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО».
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» листом від 20.05.2019 на запит народного депутата України
Люшняка М. В. зазначило, що питання укладання договору споживача регулюється
вимогами ПРРЕЕ. При цьому, станом на дату проведення перевірки ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» договір в паперовому вигляді гр. Нікуліну О. П. не надано.
Також Комісією з перевірки встановлено, що 07.03.2018 представниками ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 62/2 було
проведено перевірку засобів обліку електричної енергії, під час якої складено акт про порушення
№ К039624 (далі – Акт), в якому вказано: «Під час обстеження було виявлено підключення від
ЩТП-2778 об’єктів непобутового призначення (кафе, продуктовий магазин), який має бути
забезпеченим окремим обліком та розраховуватись за спожиту електроенергію за роздрібним
тарифом, що відпускається для кожного класу споживачів» (мовою документа).
При цьому, на підставі зазначеного Акта ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» проведено розрахунок
збитків на суму 48 049,17 грн.
За інформацією, наданою ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», 20.03.2019 електропостачання за
адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Академіка Шалімова, 62/2 було припинено за
заборгованість за спожиту електричну енергію у сумі 53 995,40 грн (нарахування на підставі Акту
та поточне споживання до 01.01.2019), без відповідного попередження.
На адресу Товариства надійшов лист НКРЕКП від 12.04.2019 № 7252/20.3/9-19, в якому
зазначено, що рішення про застосування тарифів (цін) на електричну енергію для непобутових
споживачів було прийнято ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» в односторонньому порядку без внесення
змін до Договору на весь обсяг споживання електричної енергії споживачем (без визначення частки
споживання електричної енергії на побутові та непобутові потреби). Враховуючі те, що питання
використання побутовим споживачем електричної енергії, розподіленої ОСР, на непобутові
потреби та визначення частки споживання електричної енергії на побутові та непобутові потреби є
спірним питанням, вказані спірні питання та відповідно питання щодо правомірності дій
електропостачальників у частині застосування до споживача тарифів (цін) на електричну енергію
для непобутових споживачів мають вирішуватися шляхом переговорів. При цьому, враховуючи те,
що нарахування, здійснені споживачу за тарифами (цінами) на електричну енергію для
непобутових споживачів, є спірним нарахуванням, НКРЕКП вважає, що ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» не має права припиняти електропостачання споживачу з підстави їх несплати
до прийняття судом рішення щодо правомірності цих нарахувань, а тому ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» має відновити електропостачання на об’єкт споживача.
12.05.2019 електропостачання було відновлено адресою: с. Софіївська Борщагівка,
вул. Академіка Шалімова, 62/2.
Додатково Комісія з перевірки встановила, що в провадженні Києво-Святошинського
районного суду Київської області розглядається справа № 369/8469/19 за позовом гр. Нікуліна О.П.
до ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» про захист прав споживачів.
Предметом розгляду даної справи є питання визнання укладеним договору про постачання,
нарахування Товариством заборгованості Нікуліну О. П. за поставлену електричну енергію за
тарифом, що встановлений для не побутових споживачів. Так, гр. Нікулін О.П. вважає, що
Товариство не мало законних підстав проводити нарахування за спожиту на об’єкті на непобутові
потреби електричну енергію за тарифами для населення, визнати відключення неправомірним.
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Слід зазначити, що відключення електропостачання за адресою: с. Софіївська Борщагівка,
вул. Академіка Шалімова, 62/2 відбулось 20.03.2019, тоді як гр. Нікулін О. П. звернувся до суду в
порядку цивільного судочинства з позовом до відповідачів ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО, ТОВ
«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» про захист прав споживача лише
05.07.2019.
Станом на момент проведення перевірки, остаточне рішення судом не прийнято.
підпункт 13 пункту 2.2
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії № 1470

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов’язковими
для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих
договорів

пункт 1.2.3 глави 1.2 ПРРЕЕ

у частині відсутності у оператора системи розподілу права
відмовити в розподілі електричної енергії споживачам до межі
балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними
вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері
енергетики

пункт 4.27 розділу IV ПРРЕЕ

у частині не припинення достроково дії договору про надання
послуг з розподілу електричної енергії у разі отримання
документального підтвердження факту зміни власника об’єкта
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стор. 177 – 179 Акта № 372
Комісією з перевірки встановлено, що ФОП Друзенко І.О. звертався до ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою від 04.04.2019 (вх. ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 09.04.2019 № 42)
та заявою (вх. ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 25.07.2019 № 91) про укладання договору споживача
про надання послуг з розподілу електричної енергії на об’єкт, що розташований за адресою:
вул. Підгайя, 1-А, с. Великополовецьке, Сквирський район, Київська область.
Відповідно до заяви (вх. НКРЕКП від 25.07.2019 № 91) споживачем додано копії
документів, зокрема, право власності на будівлю, паспорта та ідентифікаційного коду, витягу з
реєстру платників, виписки з держреєстру, наказу про призначення відповідальною за
електрогосподарство, паспорта відповідального за електрогосподарство, посвідчення допуску до
електроустановки з напругою до 1000 В, договори оренди приміщень.
Листами від 11.04.2020 № 66/320 та від 14.08.2019 № 66/320 ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО»
надано відповіді щодо можливості укладення договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії після розірвання договору з попереднім власником.
Слід зазначити, що розподіл електричної енергії ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» за адресою,
зокрема, вул. Підгайя, 1-А, с. Великополовецьке, Сквирський район, Київська область здійснюється
ПП Савченко на підставі Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
від 01.01.2019 № 220007456, що являється публічним договором, до якого споживач приєднався на
умовах діючого до 01.01.2019 договору про постачання електричної енергії № 302 від 27.10.2000.
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 06.05.2020 було укладено із ПП Савченко О.М. додаткову угоду
№ 1 до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії
від 01.01.2019 № 220007456, відповідно до якої, зокрема, вилучено з Договору споживача про
надання послуг з розподілу електричної енергії від 01.01.2019 № 220007456 інформацію по об’єкту
споживача (Сквирський район, с. Мала Михайлівка, вул. Селищна, буд. 4а (нежитлове приміщення)
та додатки №№1-10 викладено в новій редакції. Додатком 2 до Договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії від 01 січня 2019 року є Акт розмежування балансової
належності електромереж та експлуатаційної відповідальності сторін, в якому зазначено, зокрема,
що розподіл електричної енергії споживачу на нежитлову будівлю за адресою вул. Підгайя, 1-А,
с. Великополовецьке, Сквирський район здійснюється по нормальній схемі від підстанції
(трансформаторного пункту) ТП 407, по кабельних /КЛ/, повітряних /ПЛ/ ЛЕП, /фідерах/ №№
Л3,ОП 14.
Також ПП Савченко О.М. 19.05.2020 звернувся до ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» із заявою
(вх. № С1905207170) про приєднання електроустановок певної потужності та отримав технічні
умови для збільшення дозволеної до використання потужності (договір про стандартне приєднання
до електричних мереж № К-21-20-0034 від 20.05.2020, Технічні умови стандартного приєднання
№ К-21-20-0034 та Технічне рішення № К-21-20-0034) об’єкту магазин-кафе (роздрібна торгівля) за
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адресою Київська обл., вул. Сквирський район, с. Великополовецьке, Підгайя, 1, кв. (оф.) а.
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» надало копію Акту приймання-передачі наданої послуги по
приєднанню до електричних мереж від 20.07.2020 № 91568970, підписаного зі сторони ПП
Савченко та ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО». Послуга з приєднання об’єкта ПП Савченко надана.
ПП Савченко О.М 21.09.2020 було підписано заяву-приєднання до договору споживача про
надання послуг з розподілу електричної енергії о/р 2200007456.
Відповідно до заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії
постачальником універсальних послуг від 21.09.2020 об’єктами споживача є:
- нежитлова будівля за адресою: Сквирський район, вул. с. Великополовецьке, Підгайя,
буд. 1а;
- нежитлова будівля за адресою: Сквирський район, вул. с. Великополовецьке, Підгайя,
буд. 2;
- нежитлова будівля за адресою: Сквирський район, вул. с. Великополовецьке, Підгайя,
буд. 1Г.
Аналогічне порушення виявлене під час дослідження питань укладення ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» договору з ТОВ «ПРОМГІДРАВЛІКА» (стор. 179 – 181 Акта № 372) у
частині відмови оператора системи розподілу в укладенні договору споживача про надання послуг
з розподілу електричної енергії за умови надання документів, що підтверджують факт зміни
власника приміщення.
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пункт 2.2 Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії №
932

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
діяльність відповідно законів України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, а саме пункту 2.5 розділу 2.1 Методики
визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої
внаслідок порушення споживачами правил користування
електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ від 04
травня 2006 року № 562, яким визначено, що кількість днів у
періоді, за який має здійснюватися перерахунок, визначається як
сума кількості робочих днів споживача від дня останнього
контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у
разі коли технічна перевірка проводилась після останнього
контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6
календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення
та кількості робочих днів споживача від дня виявлення порушення
до дня його усунення або від дня виявлення порушення до дня
припинення електропостачання через невиконання споживачем
припису чи вимоги щодо усунення порушення

стор. 181 – 184 Акта № 372
Перевіркою встановлено, що 02.03.2018 представниками Товариства за адресою: с. Пухівка,
СТ ОК Десна-1, КТП 1176, за участю голови СТ ОК Десна-1 Єрошина О.А. було складено Акт про
порушення № 040204 (далі - Акт № 040204). В Акті № 040204 зазначено: «порушив: ПКЕЕ, п. 6.40,
а саме втручання в параметри розрахункового засобу обліку електричної енергії шляхом
встановлення постійного магніту на корпус лічильника. Електроенергія, що споживається,
приладом обліку не обліковується» (мовою документа).
Акт № 040204 підписано трьома представниками постачальника електричної енергії та
містить відмітку про відмову від підпису Єрошина О.А.
Згідно з інформацією, наданою СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1» у зверненні,
голова садового товариства Єрошин О.А. не був присутнім при складанні Акта № 040204.
Проте, в акті перевірки зазначено, що комісія з перевірки не може підтвердити або
спростувати факт того, що акт про порушення складено за відсутності споживача, оскільки
зазначене питання не відноситься до компетенції НКРЕКП, а має бути доведено у встановленому
законодавствомпорядку.
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Електролічильник Ц36803В № 0711170203025083 та магніт, які були упаковані у сейф-пакет
№ UА 00110763, було передано ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз».
Згідно з висновком експерта за результатами проведення електротехнічного дослідження
ТОВ «Незалежний інститут судових експертиз» від 23.08.2018 № 9146, при прикладанні наданого
на дослідження магніту до верхньої бокової сторони корпусу лічильника електричної енергії
Ц36803В №0711170203025083 2007 року облік спожитої електроенергії повністю припинявся
протягом всього часу впливу прикладеного магніту.
Таким чином, спеціалізованою організацією підтверджено, що прикладання вилученого
магніту до верхньої бокової сторони корпуса вилученого лічильника електричної енергії
призводить до зниження його показань.
Відповідно до протоколу № 128 від 02.11.2018 засідання комісії по розгляду
Акта № 040204 комісією було прийнято рішення, що Акт № 040204 підлягає розрахунку згідно з
підпунктом 3 пункту 2.1 Методики.
Згідно з копією розрахунку обсягу та вартості необлікованої внаслідок порушення
електричної енергії розрахунок виконано за формулою 2.4 Методики з урахування договірної
потужності 91 кВт, коефіцієнта використання електрообладнання рівного 0,75, тривалості роботи
обладнання протягом доби години (згідно додатку 3 до Договору), за період з 03.03.2015 по
02.03.2018. Сума нарахувань становить 2 008 601,66 грн.
Слід зазначити, що кількість днів у періоді, за який має здійснюватися перерахунок
(Д пер., день), визначається за формулою (2.6) Методики:
Д пер = Д пор + Д усун,
де: Д пор - кількість робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду
приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась після
останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше
загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню виявлення
порушення.
Якщо споживач встановив пристрій, що занижує покази приладу обліку, вчинив інші дії, що
призвели до недообліку спожитої електричної енергії, виявити які представники постачальника
електричної енергії під час проведення контрольного огляду приладу обліку не мали можливості, Д
пор визначається виходячи з кількості робочих днів споживача з дня останньої технічної перевірки,
або допуску електроустановки споживача в експлуатацію, або набуття прав власності або
користування (у разі якщо технічна перевірка у період з дати допуску електроустановки споживача
в експлуатацію або набуття ним права власності на об'єкт до дати виявлення порушення не
проводилась), але не більше ніж за три роки.
При цьому, комісія з перевірки зазначає, що виявити сторонній предмет на корпусі
лічильника можливо під час контрольного огляду електролічильника.
Враховуючи зазначене, ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» мало здійснити розрахунок обсягу та
вартості необлікованої внаслідок порушення електричної енергії на підставі Акта № 040204 за
період з дня останнього контрольного огляду електролічильника до 02.03.2018, але не більше
загальної кількості робочих днів у 6 календарних місяцях.
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пункт 8.2.6 глави 8.2 розділу VІІІ
ПРРЕЕ

яким визначено, що акт про порушення, не розглянутий у
визначеному цими Правилами порядку протягом 60 календарних
днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає
скасуванню (крім випадків необхідності проведення експертизи
пломб, індикаторів та/або засобу вимірювальної техніки
електричної енергії для встановлення факту порушення)

стор. 184 – 186 Акта № 372
Комісією
з
перевірки
встановлено, що
01.03.2019 представниками
ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» за участю гр. Матяш О.Г. за адресою: Київська обл., Васильківський р-н,
с. В. Салтанівка, вул. Леніна, 14 а було складено Акт про порушення № 035482 (далі – Акт), в
якому зазначено: порушив: «Пункти ПРРЕЕ: 8. п. 5.5.5. + 8.2.4. Пошкодження приладу обліку
електричної енергії, а саме пошкоджено (вибиття) гвинтові кріплення цоколю та кожуху
лічильника» (мовою документа).
У пункті 2 Акта зазначено, що пломбу про повірку пошкоджено.
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У пункті 5 Акта зазначено, що споживач не надав вільний доступ до огляду обладнання.
У пункті 9 Акта зазначено, що прилад обліку знятий, укладений у пакет, пакет
опломбований пломбою № 467235. Вказано акт про опломбування від 01.03.2019 № UA 001109038.
Акт підписано чотирма представниками ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та Матяш О.Г. із
зауваженням : «Можливо лічильник був встановлен пошкодженим» (мовою документа).
За інформацією, наданою ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», комісією за наслідками розгляду
Акту, що оформлене протоком від 16.04.2019 № 135, прийнято рішення : «направити вилучені
матеріали на експерте дослідження. Запросити споживача після отримання результатів експертизи»
(мовою документа).
Згідно з висновками експерта за результатами проведення експертного дослідження від
08.08.2019 № 9344, наданим ТОВ «Незалежним інститутом судових експертиз», пошкодження
стійок кріплення утворилися внаслідок дій спрямованих на спробу розкриття (відділення) верхньої
прозорої кришки від лічильника НІК2301АП1№0188003 2008 року випуску з метою отримання
доступу до внутрішніх елементів лічильника. Пошкодження клейового шва утворились внаслідок
дій спрямованих на спробу розкриття (відділення) верхньої прозорої кришки від цоколя лічильника
з метою отримання доступу до внутрішніх елементів лічильника.
Відповідно до пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VІІІ ПРРЕЕ (редакція, що чинна з 27.07.2019),
акт про порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку протягом 60
календарних днів від дня його складення, вважається недійсним та підлягає скасуванню (крім
випадків необхідності проведення експертизи пломб, індикаторів та/або засобу вимірювальної
техніки електричної енергії для встановлення факту порушення). Якщо для розгляду акта про
порушення необхідні результати експертного дослідження, зазначений термін розгляду
відраховується з дати їх отримання оператором системи від експертної установи.
За інформацією наданою ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», засідання комісії по розгляду акту від
01.03.2019 № КО35487, відбулося 04.12.2019, тобто через 118 днів, від дати експертного
дослідження.
Слід зазначити, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» 27.08.2020 подало позовну заяву до
Васильківського міськрайонного суду Київської області про стягнення з Матяш О. М. вартості
електричної енергії у сумі 73 452,73 грн., не облікованої внаслідок порушення ПРРЕЕ.
Згідно з наданим листом ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
від 01.10.2020 № 7725 поясненнями, засідання комісії по розгляду Акта № 035482 відбулось
04.12.2019, тобто через 35 днів від дати отримання експертного дослідження від експертної
установи, а саме – 30.10.2019, а не через 118 днів, як зазначено на сторінці 186 Акта перевірки від
25.09.2020 № 372.
Крім того, Ліцензіатом надано підтвердження отримання ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ» супровідного листа від Незалежного інституту судових
експертиз від 12.08.2019 № 321 із висновком експерта від 08.08.2019 № 9344, із датою вхідної
реєстрації оператора системи розподілу 30.10.2019.
На підставі зазначеного, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Ліцензіатом
дотримано встановлені вимогами ПРРЕЕ терміни розгляду Акта № 035482 на засіданні комісії з
розгляду актів про порушення.
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пункт 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ
ПРРЕЕ

згідно з яким розрахункові засоби вимірювальної техніки
електричної енергії, технічні засоби контролю і управління
споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби
вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії
встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку,
цих Правил та проектних рішень

стор. 184 – 186 Акта № 372
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Під час проведення перевірки комісією з перевірки встановлено, що листом
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» від 25.10.2011 № 3809/К-00-10-0745 надало погодження технічного
рішення № К-00-10-0745 від 11.05.2011 по робочому проекту електропостачання торгово-офісного
комплексу, розробленого згідно технічних умов від 27.07.2010 № К-00-10-0745 та копію акту від
17.12.2012 № 3166 допуску на підключення до електричної мережі електроустановки та огляду
засобів обліку електроенергії ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ», в якому зазначена надана технічна
документація та однолінійна схема елетропостачання об’єкта.
Відповідно до інформації, наведеної в зверненні ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» від 27.12.2018,
Товариством не проведено на підставі заяви споживача технічну перевірку засобу обліку,
розміщеного згідно з Технічним рішенням (далі – ТР) від 11.05.2011 № К-00-10-0745 та змін до ТР
від 25.10.2011 № 3809/К-00-10-0745 в ВРЩ-0,4 кВ торгово-офісного комплексу та його
пломбування, проте у 2018 році здійснено спробу переносу засобу обліку в ТП-10/0,4 кВ № 800 без
внесення відповідних змін до проекту електропостачання об’єкта та договору про постачання
електричної енергії від 25.07.2012 № 220041022.
Товариство під час перевірки зазначило, що неодноразово зверталося до ПП «СОЮЗ
ВІКТОРІЯ» щодо встановлення за кошти Товариства інтелектуального лічильника з передачею
даних, на що представник ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» не надав своєї згоди.
Перевіркою встановлено, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» у 2019 році було розроблено
проєктну документацію за шифром К-11-09-2019-РП на перенесення засобу обліку
ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» з ВРП об’єкту на межу балансової належності – в РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ
№ 800.
16.10.2019 працівниками ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» було здійснено виїзд на об’єкт
ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» з метою встановлення інтелектуального лічильника з передачею даних в
шафі обліку споживача. ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» працівників Ліцензіата до виконання робіт
допущено не було, про що складено Акт-недопуск від 16.10.2019.
На момент проведення перевірки, згідно з інформацією наданою Ліцензіатом, засіб обліку
електричної енергії на об’єкті ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» за адресою: м. Вишневе, вул. Європейська
(Жовтнева), торгово-офісний комплекс, встановлено в ВРЩ-0,4 кВ торгово-офісного комплексу
відповідно до ТР від 11.05.2011 № К-00-10-0745 та змін до ТР від 25.10.2011 №3809/К-00-10-0745,
споживачем ПП «СОЮЗ ВІКТОРІЯ» не погоджено нове місце встановлення засобу обліку
відповідно до розробленої Товариством проєктної документації.
у частині обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану
пункт 2.2 Ліцензійних умов з
діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику»,
постачання електричної енергії
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у
№ 504
сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема постанови
НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про встановлення тарифів
на електроенергію, що відпускається населенню»
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підпункт 9 пункту 2.4
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії № 504

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної
енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими
цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства

стор. 4 – 6 Акта № 373
Електропостачання об’єкту ОСББ «ЧИСТІ СОСНИ» за адресою: м. Українка,
вул. Будівельників, 11 до 01.01.2019 здійснювалося відповідно до умов договору про постачання
електричної енергії № 220075449 (далі – Договір № 220075449).
Взаємовідносини, які виникали в процесі продажу і купівлі електричної енергії між
виробниками або постачальниками електричної енергії та споживачами (на роздрібному ринку
електричної енергії) регулювалися Правилами користування електричною енергією,
затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (далі - ПКЕЕ).
Згідно з ПКЕЕ ОСББ – це юридична особа, яка об’єднує населення на певній території, та є
населеним пунктом.
Пунктом 12.3 ПКЕЕ визначалося, що населений пункт на підставі договору про постачання
електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з
метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально21

побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного
пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії
розраховується населений пункт відповідно до умов договору.
Крім цього, населений пункт мав розраховуватися з постачальником електричної енергії за
обсяги електричної енергії, спожитої для побутових потреб населеного пункту, за відповідним
тарифом для населення, яке розраховувалося за загальним розрахунковим засобом обліку та
об'єднане шляхом створення юридичної особи, згідно пункту 12.15 ПКЕЕ. Розрахунки за
електричну енергію, спожиту на технічні цілі, мали здійснювався за відповідними тарифами,
встановленими НКРЕКП. За електричну енергію, спожиту для забезпечення інших потреб
населеного пункту, розрахунки здійснюються за роздрібними тарифами на електричну енергію
відповідного класу напруги.
Враховуючи, що ОСББ – це юридична особа, яка об’єднує населення на певній території, та
є населеним пунктом, тому для ОСББ «ЧИСТІ СОСНИ», що використовує електричну енергію
виключно для забезпечення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для
технічних цілей та інших потреб населеного пункту мав застосовуватися тариф для населення.
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» надало Комісії з проведення перевірки лист від 18.06.2019
№ 20-1-365, направлений до НКРЕКП, в якому зазначено, що для застосування тарифів для
розрахунків за спожиту електричну енергію для теплопункту та насосної станції ОСББ «ЧИСТІ
СОСНИ» Товариство керувалося роз’ясненням листа НКРЕ від 17.11.2011 № 8699/09/17-11 «Щодо
тарифів на електричну енергію для дахових котелень ОСББ» (додаток).
Комісія з перевірки зазначила, що листи НКРЕКП (НКРЕ) носять рекомендаційний
характер. Крім того, з дати підготовки вказаного вище листа НКРЕ минуло близько 8 років. За
зазначений період чинним законодавством врегульоване питання застосування тарифів на
електричну енергію, яка витрачається в багатоквартирних будинках на технічні цілі (роботу ліфтів,
насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного
будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків.
А саме, тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою
НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається
населенню» (далі – Постанова № 220).
Приміткою до Тарифів передбачено, що електрична енергія, яка витрачається в
багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замковопереговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві
спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків, а також електрична енергія, яка
витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражнобудівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території, відпускається
за тарифом затвердженим Постановою № 220.
Враховуючи зазначене, тариф на електричну енергію, що споживається насосними
станціями теплових пунктів та пов’язаним з ними інженерним обладнанням, що належить
власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності, мав розраховуватись за
тарифом затвердженим Постановою № 220 .
Комісією з проведення перевірки встановлено, що в період з червня 2017 року по грудень
2018 року ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» застосовувало для насосної станції та теплопункту ОСББ
«ЧИСТІ СОСНИ», які належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві власності,
роздрібний тариф на електричну енергію відповідного класу напруги.
Отже, ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» для розрахунків за спожиту електричну енергію мало
застосувати тариф на електричну енергії для насосної станції та теплопункту ОСББ «ЧИСТІ
СОСНИ» для населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним
розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, житловоексплуатаційним організаціям, крім гуртожитків, затверджений Постановою № 220.
Під час проведення перевірки Комісія з перевірки встановила, що ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» було виконано перерахунок вартості спожитої ОСББ «ЧИСТІ СОСНИ»
електричної енергії з червня 2017 року по грудень 2018 року.
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пункт 2.2 Ліцензійних умов з
у частині обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
постачання електричної енергії відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
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Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії» та інших нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, зокрема постанови
НКРЕКП від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи,
диференційовані за періодами часу»

підпункт 9 пункту 2.4
Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії № 504

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної
енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими
цінами, встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства

стор. 6 – 7 Акта № 373
Перевіркою встановлено, що ТОВ «ФІРМА «ЕЛЕКОН ЛТД» має зонний облік електричної
енергії. Розрахунок за спожиту електричну енергію споживач до 01 січня 2019 року здійснював
виходячи із рівня роздрібного тарифу на електричну енергію відповідного класу напруги із
застосуванням коефіцієнтів, передбачених постановою НКРЕ від 20.12.2001 № 1241 «Про тарифи,
диференційовані за періодами часу» (далі – Постанова № 1241). З 01 січня 2019 року Постанова
№ 1241 втратила чинність.
Фактичний обсяг спожитої у грудні 2018 року електричної енергії був розрахований ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» на підставі звіту про показники лічильників, що були надані представником
споживача до Ліцензіата за період з 16 листопада по 15 грудня 2018 року, згідно умов договору,
яким визначено, що розрахунковий період встановлений з 16 числа попереднього місяця по
15 число розрахункового місяця.
Після початку дії нового ринку електричної енергії, де ОСР та електростачальники почали
працювати окремо один від одного, ТОВ «ФІРМА «ЕЛЕКОН ЛТД» отримала рахунок за повний
січень 2019 року по тарифам постачальника, без розрахунку по диференційованим тарифам за
періодом часу з 16 по 31 грудня 2018 року (у період, коли Постанова № 1241 ще була чинною).
Комісією з перевірки встановлено, що розрахунки за електричну енергію у грудні
2018 року, а саме за частину розрахункового періоду з 16 по 31 грудня 2018 року, ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО» необхідно було здійснювати виходячи із рівня роздрібного тарифу на
електричну енергію відповідного класу напруги, що діяв у грудні 2018 року із застосуванням
тарифних коефіцієнтів, передбачених Постановою № 1241.
Комісією з перевірки встановлено, що ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» надало копію акта
приймання-передавання електричної енергії від 31.12.2018 № А-8742275798 зі скоригованими
показниками.
Згідно з наданим листом ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ»
від 01.10.2020 № 7725 поясненнями, 63 заявники (споживачі та замовники послуг), які зверталися
до НКРЕКП, відкликали раніше подані звернення та вказали на відсутність претензій до ПРАТ

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії»
накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, порушення ліцензійних умов з
постачання електричної енергії, ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
2. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
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у строк до 31 березня 2021 року привести свої дії по відношенню до гр. Салати І. В.,
гр. Таран Л. Ю., гр. Філозоф Л. І., гр. Целіка Є. С., гр. Костюка О. І., гр. Савінова В. А.,
гр. Пащенко М. Є., гр. Кривенка К. О., гр. Стасюка С. І., гр. Гудими І. Ю.,
гр. Хребтової О. Ю., гр. Кульбіди В. І., гр. Ігнатенка Ю. А., гр. Щурова С. В.,
гр. Пранничук І. А., гр. Цайклер М. М., Томіну А. О. та гр. Кравчені М. М. шляхом
надання послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж з оформленням
актів приймання-передачі послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж,
про що повідомити у НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у
строк до 15 квітня 2021 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів,
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до гр. Бахмацького К. А.
у відповідність до вимог пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу V Правил роздрібного ринку
електричної енергії шляхом проведення вимірювання параметрів якості електричної
енергії в точці розподілу та здійснити компенсацію та/або відшкодування збитків
споживачу у разі недотримання показників якості послуг з розподілу електричної енергії,
про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів,
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до гр. Геращенка С. П.
та гр. Деньдоброго С. І. у відповідність до вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу ІV Кодексу
систем розподілу шляхом видачі проєкту договору про приєднання до електричних мереж
системи розподілу, невід’ємним додатком до якого є відповідні технічні умови, про що
повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій підтвердних
документів,
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до гр. Нікуліна О. П.
шляхом надання у письмовому вигляді примірника договору споживача про надання
послуг з розподілу електричної енергії, про що повідомити НКРЕКП та Управління
НКРЕКП у м. Києві та Київській області до 15 грудня 2020 року з наданням належним
чином завірених копій підтвердних документів,
у строк до 31 березня 2021 року привести свої дії по відношенню до СТ «Обслуговуючий
кооператив Десна-1» шляхом здійснення перерахунку обсягу та вартості не облікованої
електричної енергії на підставі акта про порушення, оформленого на СТ «Обслуговуючий
кооператив Десна-1», відповідно до кількості робочих днів споживача від дня останнього
контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна
перевірка проводилась після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня
виявлення порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних
місяцях, що передували дню виявлення порушення.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про накладення штрафу на ПРАТ
«ДТЕК
КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання
вимог нормативно-правових актів, що
регулюють
функціонування
ринку
електричної
енергії,
порушення
ліцензійних умов з постачання електричної
енергії, ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії та здійснення заходів
державного регулювання
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 21 жовтня
2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Актів
позапланових виїзних перевірок від 25 вересня 2020 року № 372 та № 373,
проведених відповідно до постанов НКРЕКП від 19 серпня 2020 року
№
1590
«Про
проведення
позапланових
виїзних
перевірок
ПРАТ
«КИЇВОБЛЕНЕРГО»
та
ТОВ
«КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та від 09 вересня 2020 року № 1670
«Про збільшення строку проведення позапланової виїзної перевірки
ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчень на перевірку
від 20 серпня 2020 року № 405, від 20 серпня 2020 року № 406, від 09 вересня
2020 року № 416 та від 09 вересня 2020 року № 417, установлено, що
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано
вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені
постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови
з постачання електричної енергії), Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з розподілу електричної енергії споживачу,
затверджені постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі –
Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 932), та Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії
споживачу, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року
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№ 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії № 1470), а
саме:
пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії № 504
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:
постанови НКРЕКП від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи,
диференційовані за періодами часу»,
постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про
встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;
підпункт 9 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії № 504 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної
енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими цінами,
встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства;
пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
№ 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, а саме:
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж,
затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
пункту 1.3 розділу 1, яким визначено, що електропередавальна
організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж
електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким визначено, що у разі необхідності
збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через
затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для
розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж
за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання
письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє
замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з
наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),
пункту 2.5 розділу 2.1 Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами
правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ
від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що кількість днів у періоді,
за який має здійснюватися перерахунок, визначається як сума кількості
робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу
обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась
після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних
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місяцях, що передували дню виявлення порушення та кількості робочих днів
споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня
виявлення порушення до дня припинення електропостачання через
невиконання споживачем припису чи вимоги щодо усунення порушення,
Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання,
абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на
не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального
підтвердження причин виникнення затримки),
абзацу першого пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що технічні умови на нестандартне
приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання
надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви;
підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії № 1470 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 № 1470 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;
Кодекс систем розподілу, а саме:
абзац перший пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що
ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до
системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу,
абзац перший пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
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електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання,
абзац перший пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня
потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного
робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання
відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника
другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;
абзац другий пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до
07 грудня 2019 року) у частині надання замовнику послуги з приєднання у
строки, встановлені договором про приєднання,
абзац другий пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діє
з 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із
замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не
більше ніж на 10 календарних днів (з наданням документального
підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення
землевідведення з наданням копій офіційного листування);
абзац третій пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на
не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального
підтвердження причин виникнення затримки),
абзац третій пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що при
отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених
документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному
вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну
інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання
заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження
щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням
причин наведених зауважень,
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Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила
роздрібного ринку електричної енергії), а саме:
пункту 1.2.3 глави 1.2 у частині відсутності у оператора системи
розподілу права відмовити в розподілі електричної енергії споживачам до
межі балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними
вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері енергетики,
пункту 2.1.4 глави 2.1 розділу ІІ щодо обов’язку оператора системи
розподілу на вимогу споживача протягом трьох робочих днів від дати
звернення надати споживачу підписаний оператором системи розподілу
примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії у паперовій формі,
пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ, згідно з яким розрахункові засоби
вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і
управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби
вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії
встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих
Правил та проектних рішень,
пункту 4.27 розділу IV у частині не припинення достроково дії
договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі
отримання документального підтвердження факту зміни власника об’єкта,
пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу V, яким визначено, що ОСР несе
відповідальність за дотримання показників якості електропостачання за
умовами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії перед споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж
основного споживача та пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІ Кодексу систем
розподілу, яким визначено, що представник ОСР у разі необхідності
проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці
розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1-6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього
Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу
тривалості перерв в електропостачанні,
пункту 7.5 розділу VІІ щодо припинення оператором системи
повністю або частково постачання електричної енергії споживачу за умови
попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня
відключення у разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі)
електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи,
пункту 7.7 розділу VII, яким визначено, що про дату, час та тривалість
тимчасового припинення постачання електричної енергії ОСР повідомляє
споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та на
веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його здійснення,
пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VІІІ, яким визначено, що акт про
порушення, не розглянутий у визначеному цими Правилами порядку
протягом 60 календарних днів від дня його складення, вважається недійсним
та підлягає скасуванню (крім випадків необхідності проведення експертизи
пломб, індикаторів та/або засобу вимірювальної техніки електричної енергії
для встановлення факту порушення);
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абзац другий пункту 2.7 глави 2 Порядку проведення відкритого
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (у редакції, що чинна до
06 березня 2020 року), яким визначено, що на відкритих обговореннях,
зокрема, розглядаються зауваження та пропозиції до проекту рішення
НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про
схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них,
що надійшли відповідно до пункту 2.2 цієї глави.
Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної
енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Накласти штраф у розмірі 1 700 000 (один мільйон сімсот тисяч)
гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ
РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримання
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання
електричної енергії, Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 932
та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії № 1470, а саме:
пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії № 504
щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до
законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших нормативно-правових
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме:
постанови НКРЕКП від 20 грудня 2001 року № 1241 «Про тарифи,
диференційовані за періодами часу»,
постанови НКРЕКП від 26 лютого 2015 року № 220 «Про
встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню»;
підпункту 9 пункту 2.4 Ліцензійних умов з постачання електричної
енергії № 504 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання електричної
енергії споживачам за роздрібними цінами або за фіксованими цінами,
встановленими НКРЕКП відповідно до законодавства;
пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
№ 932 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність
відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, а саме:
Правил приєднання електроустановок до електричних мереж,
затверджених постановою НКРЕ від 17 січня 2013 року № 32, а саме:
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пункту 1.3 розділу 1, яким визначено, що електропередавальна
організація не має права відмовити в приєднанні до її електричних мереж
електроустановки замовника за умови дотримання ним вимог цих Правил,
підпункту 2.1.3 пункту 2.1, яким визначено, що у разі необхідності
збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через
затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для
розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні
власника (власників) або користувача (користувачів) земельної ділянки
(земельних ділянок)) електропередавальна організація не пізніше ніж
за 10 робочих днів до закінчення строку надання послуги з приєднання
письмово та відповідно до вимог розділу IV цих Правил повідомляє
замовника про збільшення терміну проектування на 30 календарних днів (з
наданням документального підтвердження причин виникнення затримки),
пункту 2.5 розділу 2.1 Методики визначення обсягу та вартості
електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами
правил користування електричною енергією, затвердженої постановою НКРЕ
від 04 травня 2006 року № 562, яким визначено, що кількість днів у періоді,
за який має здійснюватися перерахунок, визначається як сума кількості
робочих днів споживача від дня останнього контрольного огляду приладу
обліку або технічної перевірки (у разі коли технічна перевірка проводилась
після останнього контрольного огляду приладу обліку) до дня виявлення
порушення, але не більше загальної кількості робочих днів у 6 календарних
місяцях, що передували дню виявлення порушення та кількості робочих днів
споживача від дня виявлення порушення до дня його усунення або від дня
виявлення порушення до дня припинення електропостачання через
невиконання споживачем припису чи вимоги щодо усунення порушення,
Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме:
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання,
абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на
не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального
підтвердження причин виникнення затримки),
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абзацу першого пункту 4.5.6 глави 4.5 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що технічні умови на нестандартне
приєднання, підписані ОСР, разом з проектом договору про приєднання
надаються Замовнику не пізніше 10 робочих днів від дня реєстрації заяви;
підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії № 1470 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є
обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови
цих договорів;
підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії № 1470 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;
Кодексу систем розподілу, а саме:
абзацу першого пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що
ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок Замовника до
системи розподілу за умови дотримання Замовником вимог цього розділу,
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок Замовника першого ступеня
потужності становить 20 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для
електроустановок Замовника другого ступеня потужності цей строк
становить 30 календарних днів від дати оплати Замовником ОСР вартості
приєднання відповідно до договору про приєднання,
абзацу першого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції,
що діє з 07 грудня 2019 року), яким визначено, що строк надання послуги зі
стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня
потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного
робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання
відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника
другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів,
починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР
вартості приєднання відповідно до договору про приєднання,
абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року) у частині надання замовнику послуги з приєднання у
строки, встановлені договором про приєднання,
абзацу третього пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла
до 07 грудня 2019 року), яким визначено, що у разі необхідності збільшення
строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення
відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних
ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку
надання послуги з приєднання письмово (або в спосіб узгоджений із
Замовником) повідомляє Замовника про збільшення строку проектування на
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не більше ніж 30 календарних днів (з наданням документального
підтвердження причин виникнення затримки),
абзацу третього пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що
при отриманні неповного комплекту документів або неналежно оформлених
документів, направлених поштовим відправленням (або в електронному
вигляді), ОСР приймає всі отримані документи, вносить відповідну
інформацію до реєстру заяв та протягом 2 робочих днів від дня отримання
заяви інформує Замовника у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження
щодо повноти та належного оформлення документів з обґрунтуванням
причин наведених зауважень,
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила
роздрібного ринку електричної енергії), а саме:
пункту 1.2.3 глави 1.2 у частині відсутності у оператора системи
розподілу права відмовити в розподілі електричної енергії споживачам до
межі балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними
вимог законодавства України, зокрема законодавства у сфері енергетики,
пункту 2.1.4 глави 2.1 розділу ІІ щодо обов’язку оператора системи
розподілу на вимогу споживача протягом трьох робочих днів від дати
звернення надати споживачу підписаний оператором системи розподілу
примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу
електричної енергії у паперовій формі,
пункту 2.3.3 глави 2.3 розділу ІІ, згідно з яким розрахункові засоби
вимірювальної техніки електричної енергії, технічні засоби контролю і
управління споживанням електричної енергії та величини потужності, засоби
вимірювальної техніки для контролю якості електричної енергії
встановлюються відповідно до вимог Кодексу комерційного обліку, цих
Правил та проектних рішень,
пункту 4.27 розділу IV у частині не припинення достроково дії
договору про надання послуг з розподілу електричної енергії у разі
отримання документального підтвердження факту зміни власника об’єкта,
пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу V, яким визначено, що ОСР несе
відповідальність за дотримання показників якості електропостачання за
умовами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної
енергії перед споживачем, електроустановки якого приєднані до мереж
основного споживача та пункту 13.2.4 глави 13.2 розділу ХІІ Кодексу систем
розподілу, яким визначено, що представник ОСР у разі необхідності
проводить вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці
розподілу відповідно до вимог пунктів 6.2.1-6.2.4 глави 6.2 розділу VI цього
Кодексу протягом не менше 7 календарних днів за виключенням часу
тривалості перерв в електропостачанні,
пункту 7.5 розділу VІІ щодо припинення оператором системи
повністю або частково постачання електричної енергії споживачу за умови
попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня
відключення у разі заборгованості за надані послуги з розподілу (передачі)
електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи,
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пункту 7.7 розділу VII, яким визначено, що про дату, час та тривалість
тимчасового припинення постачання електричної енергії ОСР повідомляє
споживачів та електропостачальників через засоби масової інформації та на
веб-сайті оператора системи не пізніше ніж за 10 днів до дня його
здійснення;
абзацу другого пункту 2.7 глави 2 Порядку проведення відкритого
обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (у редакції, що чинна до
06 березня 2020 року), яким визначено, що на відкритих обговореннях,
зокрема, розглядаються зауваження та пропозиції до проекту рішення
НКРЕКП про встановлення цін (тарифів)/змін до них, про
схвалення/затвердження інвестиційних програм/планів розвитку/змін до них,
що надійшли відповідно до пункту 2.2 цієї глави.
Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету
України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення
штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи
та інші санкції»).
2. Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»:
у строк до 31 березня 2021 року привести свої дії по відношенню до
гр. Салати І. В., гр. Таран Л. Ю., гр. Філозоф Л. І., гр. Целіка Є. С.,
гр. Костюка О. І., гр. Савінова В. А., гр. Пащенко М. Є., гр. Кривенка К. О.,
гр. Стасюка С. І., гр. Гудими І. Ю., гр. Хребтової О. Ю., гр. Кульбіди В. І.,
гр. Ігнатенка Ю. А., гр. Щурова С. В., гр. Пранничук І. А., гр. Цайклер М. М.,
Томіну А. О. та гр. Кравчені М. М. шляхом надання послуг з приєднання
електроустановок до електричних мереж з оформленням актів прийманняпередачі послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж, про
що повідомити у НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області у строк до 15 квітня 2021 року з наданням належним чином завірених
копій підтвердних документів;
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до
гр. Бахмацького К. А. у відповідність до вимог пункту 5.1.7 глави 5.1 розділу
V Правил роздрібного ринку електричної енергії шляхом проведення
вимірювання параметрів якості електричної енергії в точці розподілу та
здійснити компенсацію та/або відшкодування збитків споживачу у разі
недотримання показників якості послуг з розподілу електричної енергії, про
що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів;
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до
гр. Геращенка С. П. та гр. Деньдоброго С. І. у відповідність до вимог пункту
4.1.2 глави 4.1 розділу ІV Кодексу систем розподілу шляхом видачі проєкту
договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу,
невід’ємним додатком до якого є відповідні технічні умови, про що
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повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області
до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів;
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до
гр. Нікуліна О. П. шляхом надання у письмовому вигляді примірника
договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, про
що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській
області до 15 грудня 2020 року з наданням належним чином завірених копій
підтвердних документів;
у строк до 30 листопада 2020 року привести свої дії по відношенню до
СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1» шляхом здійснення перерахунку
обсягу та вартості не облікованої електричної енергії на підставі акта про
порушення, оформленого на СТ «Обслуговуючий кооператив Десна-1»,
відповідно до кількості робочих днів споживача від дня останнього
контрольного огляду приладу обліку або технічної перевірки (у разі коли
технічна перевірка проводилась після останнього контрольного огляду
приладу обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної
кількості робочих днів у 6 календарних місяцях, що передували дню
виявлення порушення, про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП
у м. Києві та Київській області до 15 грудня 2020 року з наданням належним
чином завірених копій підтвердних документів.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

МП
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови)

«___» _____________ 20__ року
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