УТОЧНЕНО
Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Відділ НКРЕКП
у Дніпропетровській області
«_____» ___________ 2020

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за порушення вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та за порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»
Комісія з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та на підставі
постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1132 «Про проведення позапланової виїзної
перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчення на перевірку від
17 червня 2020 року № 308 було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ
23359034) 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), за результатами якої складено Акт від 09 липня 2020 року
№ 268, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 13.07.2020 № 26552/1001
надало письмові пояснення та обґрунтування до Акту позапланової виїзної перевірки від 09 липня
2020 року № 268. Також АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 03.08.2020
№ 29222/1001 надало зауваження до обґрунтувань до проекту постанови НКРЕКП.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПРАТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
Товариство, Ліцензіат,) здійснювалась за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня
2019 року.
Так, зазначеним вище Актом перевірки встановлено наступне:
№
з/п

1.

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 2 пункту 2.3
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
та
здійснювати комерційний облік електричної енергії та
обмін даними комерційного обліку відповідно до
правил ринку, кодексу, інших нормативно-правових
актів та нормативних документів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії

пункту 6.7 глави 6 розділу XIII
Кодексу комерційного обліку
електричної енергії,
затвердженого постановою
НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 311

яким визначено, що у випадку неподання споживачем
даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому
розділі, або неможливості отримання ППКО даних про
спожиту електричну енергію в зазначений термін (за
винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО
визначає обсяги споживання електричної енергії на цей
розрахунковий період шляхом розрахунку середнього
обсягу споживання за даними двох останніх фактичних
послідовно знятих показів розрахункового лічильника.
(стор. 6- 38 Акту 268)
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Комісія з перевірки провела аналіз нарахувань АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обсягів споживання електричної енергії у 2019 році по 20 абонентах, а саме:
Особовий рахунок
0612085
0706221
3521365
3523262
3529250
1468180
0709052
0708157
3508020
3510162
0711117
3519162
3528175
3524083
3527225
0606003
3508050
3520209
3524215
3549115

Проведеним аналізом встановлено, що у періоді, що перевірявся, за вищезазначеними
особовими рахунками, місячне споживання електричної енергії розраховувалось Ліцензіатом з
порушеннями вимоги пункту 6.7 глави 6 розділу XIII Кодексу комерційного обліку електричної
енергії, а саме, якщо у випадку неподання споживачем даних про споживання електричної
енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості
отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком
порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на
цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох
останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника.
За поясненнями Товариства, наданими листом від 13.07.2020 № 26552/1001, за відсутності
даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий період АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обраховувало обсяги місячного споживання електричної енергії
з урахуванням роз’яснень наданих листом НКРЕКП від 11.02.2019 № 1448/20.1/7-19, у якому
зазначено:
а) дії Товариства щодо визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії
для побутових споживачів враховуючи дані про обсяги середньодобового споживання за попередній
період (аналогічний період попереднього року) не суперечить вимогам ПРРЕЕ;
б) що врахування періодів сезонності споживання електричної енергії є коректним.
підпункту 21 пункту 5.1.2 глави 5.1
розділу V Правил роздрібного ринку
електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14.03.2018
№ 312

щодо обов’язку оператора системи проводити не рідше
одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів
комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених
графіків;

пункту 4.1 глави 4 розділу Х
Кодексу комерційного обліку
електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕКПР від
14.03.2018 № 311

щодо обов’язку оператора системи розподілу не менше
одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний огляд
ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку
електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на
території його ліцензованої діяльності

пункту 1.11 розділу Х Кодексу
комерційного обліку електричної

яким передбачено, що складений акт про недопуск є
підставою
для
проведення
відключення
від
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енергії, затвердженого постановою електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня
НКРЕКПР від 14.0’3.2018 № 311 отримання акта про недопуск споживач не забезпечить
представникам ППКО/ електропостачальника/ОСР доступ
до свого об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або
не узгодить з ними дату проведення зазначеного
контрольного огляду
абзацу 3 підпункту 1 пункту 7.5
розділу VІІ Правил роздрібного
ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 312

яким передбачено, що припинення повністю або частково
постачання електричної енергії споживачу здійснюється
оператором системи за умови попередження споживача не
пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі
недопущення уповноважених представників оператора
системи зокрема до розрахункових засобів комерційного
обліку електричної енергії, що розташовані на території
споживача

Комісією з перевірки встановлено, що:
– по особовому рахунку 0612085 протягом 2019 року працівниками Товариства здійснені
контрольні огляди лічильника 25.01.2019 та 22.11.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути
проведено у строк до 25.07.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача
перевищено на 120 днів. Крім того, споживачем не було допущено відповідальних працівників
ОСР до зняття контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 23.07.2019. Відповідно
до Акту про припинення електропостачання, споживач відключений від електропостачання
19.08.2019;
– по особовому рахунку 0706221 у 2018 - 2019 році зняття контрольних показів ОСР не
здійснювалося. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акти про недопуск від 11.03.2019, 13.09.2019 та 24.09.2019.
При цьому споживач не був відключений від електропостачання.
– по особовому рахунку 3521365 у 2019 році зняття контрольних показів ОСР не
здійснювалося. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 25.09.2019. При цьому споживач не
був відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3529250 працівниками Товариства здійснені контрольні огляди
лічильника 08.10.2018 та 16.09.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у строк
до 08.04.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено на
161 день. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних
показів, про що складено Акт про недопуск від 10.06.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3510162 працівниками Товариства у 2019 році здійснені контрольні
огляди лічильника 11.02.2019 та 01.10.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у
строк до 11.08.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено
на 51 день. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних
показів, про що складено Акт про недопуск від 12.08.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3528175 працівниками Товариства здійснено контрольний огляд
лічильника 03.04.2018. Протягом 2019 року контрольні огляди лічильника не проводилися.
Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних показів, про
що складено Акти про недопуск від 08.02.2019 та 14.08.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 0606003 працівниками Товариства у 2019 році здійснено
контрольний огляд лічильника 25.07.2019. Протягом 2018 року контрольні огляди лічильника не
проводилися. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 08.04.2019. При цьому споживач не
був відключений від електропостачання;
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– по особовому рахунку 3524215 працівниками Товариства здійснено контрольний огляд
лічильника 02.11.2018 та 12.08.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у строк
до 02.05.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено на
102 дні. Споживачем (особовий рахунок 3524215) не було допущено відповідальних працівників
ОСР до зняття контрольних показів, про що складено Акти про недопуск від 21.05.2019 та
07.10.2019. При цьому споживач не був відключений від електропостачання.
За поясненнями Товариства, наданими листом від 13.07.2020 № 26552/1001, діючі
нормативно–правові акти не містять зобов’язань ОСР здійснювати припинення розподілу
електричної енергії, а визначають таке право.
Відповідно до інформації Товариства (лист від 13.07.2020 № 26552/1001), з метою виконання
обов’язку ОС щодо контрольного огляду засобів комерційного обліку Ліцензіатом вжито наступні
заходи:
1) проводиться інформування споживачів про необхідність надання показів, виконання
контрольного огляду, а також узгодження часу та дати його проведення, для чого
використовується телефонний зв'язок, СМС повідомлення, листування через месенджери
Viber та Facebook, повідомлення через особистий кабінет (для чого з кінця 2019 року
збільшено групу по роботі з електронними повідомленнями у колцентрі з 8 до 16 фахівців),
паперові повідомлення, що залишаються для споживачів, або передаються через сусідів, з
зазначенням контактних даних робітників Товариства;
2) будується АСКОЕ для побутових споживачів (на даний час заведено більше 286 тис.
побутових абонентів, у т. ч. у 2019 році – близько 41 тис. абонентів);
3) започаткована практика зсуву графіку робочого часу частини контролерів до 20-00, з
початку 2019 року така практика застосовується для більшості районів електричних
мереж;
4) графік робочого часу зсунуто для частини контролерів на вихідні дні, що дозволяє
споживачам допустити контролерів для огляду засобів обліку у суботу та неділю.
Крім того, по споживачах по яких складено Акти про недопуск та особові рахунки яких були
розглянуто під час перевірки:
1) більша кількість з них щомісячно надають на 1 число покази приладів обліку електричної
енергії через особистий кабінет споживача;
2) споживачі, по яких надавались акти про недопуск, у подальшому надали доступ до
розрахункових лічильників електричної енергії.
З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 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», накласти
штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) за недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та за порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
Голова Комісії з перевірки

Ю. Любінецька

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту
ліцензійного контролю

О. Романенко
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УТОЧНЕНО
ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за
недотримання
вимог
нормативноправових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної
енергії, та порушення Ліцензійних умов
з розподілу електричної енергії
Національною комісією, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду
05 серпня 2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого
слухання, Акта позапланової виїзної перевірки від 09 липня 2020 року
№ 268, проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року
№ 1132 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчення на перевірку від
17 червня 2020 року № 308, установлено, що АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034)
порушило
вимоги
нормативно-правових
актів,
що
регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії,
затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі –
Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а саме:
підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати
комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного
обліку відповідно до правил ринку, кодексу комерційного обліку, інших
нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії;
Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311 (далі – Кодекс
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комерційного обліку електричної енергії), у редакції від 14 березня
2018 року, яка діяла протягом періоду, що перевірявся, а саме:
пункту 6.7 глави 6 розділу XIII, яким визначено, що у випадку
неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або
неможливості отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в
зазначений термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО
визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий
період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох
останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника,
пункту 4.1 глави 4 розділу Х щодо обов’язку оператора системи
розподілу не менше одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний
огляд ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку
електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на території його
ліцензованої діяльності,
пункту 1.11 глави 1 розділу Х, яким передбачено, що складений акт
про недопуск є підставою для проведення відключення від
електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта
про
недопуск
споживач
не
забезпечить
представникам
ППКО/електропостачальника/ОСР
доступ
до
свого
об'єкта
для
контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату проведення
зазначеного контрольного огляду;
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила
роздрібного ринку електричної енергії), а саме:
підпункту 21 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V щодо обов’язку
оператора системи проводити не рідше одного разу на 6 місяців
контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до
затверджених графіків,
абзацу третього підпункту 1 пункту 7.5 розділу VІІ, яким передбачено,
що припинення повністю або частково постачання електричної енергії
споживачу здійснюється оператором системи за умови попередження
споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі
недопущення уповноважених представників оператора системи, зокрема, до
розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що
розташовані на території споживача.
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:
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Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень
на
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) за недотримання вимог
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії, а саме:
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної
енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати
комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного
обліку відповідно до правил ринку, кодексу, інших нормативно-правових
актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку
електричної енергії;
Кодексу комерційного обліку електричної енергії, а саме:
пункту 6.7 глави 6 розділу XIII, яким визначено, що у випадку
неподання споживачем даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або
неможливості отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в
зазначений термін (за винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО
визначає обсяги споживання електричної енергії на цей розрахунковий
період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох
останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника,
пункту 4.1 глави 4 розділу Х щодо обов’язку оператора системи
розподілу не менше одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний
огляд ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку
електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на території його
ліцензованої діяльності,
пункту 1.11 глави 1 розділу Х, яким передбачено, що складений акт
про недопуск є підставою для проведення відключення від
електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня отримання акта
про
недопуск
споживач
не
забезпечить
представникам
ППКО/електропостачальника/ОСР
доступ
до
свого
об'єкта
для
контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату проведення
зазначеного контрольного огляду;
Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме:
підпункту 21 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V щодо обов’язку
оператора системи проводити не рідше одного разу на 6 місяців
контрольний огляд засобів комерційного обліку споживачів відповідно до
затверджених графіків,
абзацу третього
підпункту 1 пункту 7.5 розділу VІІ, яким
передбачено, що припинення повністю або частково постачання
електричної енергії споживачу здійснюється оператором системи за умови
попередження споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня
відключення у разі недопущення уповноважених представників оператора
системи, зокрема, до розрахункових засобів комерційного обліку
електричної енергії, що розташовані на території споживача.
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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»).
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

Відділ НКРЕКП
у Дніпропетровській області
«_____» ___________ 2020

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу
на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за порушення вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та за порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»
Комісія з перевірки НКРЕКП, відповідно до Закону України «Про Національну комісію,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та на підставі
постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1132 «Про проведення позапланової виїзної
перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчення на перевірку від
17 червня 2020 року № 308 було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ
23359034) 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), за результатами якої складено Акт від 09 липня 2020 року
№ 268, який розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 13.07.2020 № 26552/1001
надало письмові пояснення та обґрунтування до Акту позапланової виїзної перевірки від 09 липня
2020 року № 268.
Перевірка
ліцензованої
діяльності
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – ПРАТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
Ліцензіат,) здійснювалась за період діяльності з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.
Так, зазначеним вище Актом перевірки встановлено наступне:
№
з/п

1.

Виявлене порушення

Суть порушення

підпункту 2 пункту 2.3
Ліцензійних умов з розподілу
електричної енергії

щодо
обов’язку
ліцензіата
забезпечувати
та
здійснювати комерційний облік електричної енергії та
обмін даними комерційного обліку відповідно до
правил ринку, кодексу, інших нормативно-правових
актів та нормативних документів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії

пункту 6.7 глави 6 розділу XIII
Кодексу комерційного обліку
електричної енергії,
затвердженого постановою
НКРЕКП
від 14 березня 2018 року № 311

яким визначено, що у випадку неподання споживачем
даних про споживання електричної енергії за
розрахунковий період у строки, установлені в цьому
розділі, або неможливості отримання ППКО даних про
спожиту електричну енергію в зазначений термін (за
винятком порушення роботи вузла обліку) ППКО
визначає обсяги споживання електричної енергії на цей
розрахунковий період шляхом розрахунку середнього
обсягу споживання за даними двох останніх фактичних
послідовно знятих показів розрахункового лічильника.
(стор. 6- 38 Акту 268)

Комісія з перевірки провела аналіз нарахувань АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обсягів споживання електричної енергії у 2019 році по 20 абонентах, а саме:
1

Особовий рахунок
0612085
0706221
3521365
3523262
3529250
1468180
0709052
0708157
3508020
3510162
0711117
3519162
3528175
3524083
3527225
0606003
3508050
3520209
3524215
3549115

Проведеним аналізом встановлено, що у періоді, що перевірявся, за вищезазначеними
особовими рахунками, місячне споживання електричної енергії розраховувалось Ліцензіатом з
порушеннями вимоги пункту 6.7 глави 6 розділу XIII Кодексу комерційного обліку електричної
енергії, а саме, якщо у випадку неподання споживачем даних про споживання електричної
енергії за розрахунковий період у строки, установлені в цьому розділі, або неможливості
отримання ППКО даних про спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком
порушення роботи вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на
цей розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за даними двох
останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового лічильника.
За поясненнями Товариства, наданими листом від 13.07.2020 № 26552/1001, за відсутності
даних про фактичні обсяги споживання електричної енергії за розрахунковий період АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обраховувало обсяги місячного споживання електричної енергії
з урахуванням роз’яснень наданих листом НКРЕКП від 11.02.2019 № 1448/20.1/7-19, у якому
зазначено:
а) дії Товариства щодо визначення середньодобового обсягу споживання електричної енергії
для побутових споживачів враховуючи дані про обсяги середньодобового споживання за попередній
період (аналогічний період попереднього року) не суперечить вимогам ПРРЕЕ;
б) що врахування періодів сезонності споживання електричної енергії є коректним.
підпункту 21 пункту 5.1.2 глави 5.1
розділу V Правил роздрібного ринку
електричної енергії, затверджених
постановою НКРЕКП від 14.03.2018
№ 312

щодо обов’язку оператора системи проводити не рідше
одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів
комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених
графіків;

пункту 4.1 глави 4 розділу Х
Кодексу комерційного обліку
електричної енергії, затвердженого
постановою НКРЕКПР від
14.03.2018 № 311

щодо обов’язку оператора системи розподілу не менше
одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний огляд
ЗВТ, які використовуються для цілей комерційного обліку
електричної енергії на комерційній межі зі споживачами на
території його ліцензованої діяльності

пункту 1.11 розділу Х Кодексу
комерційного обліку електричної
енергії, затвердженого постановою
НКРЕКПР від 14.0’3.2018 № 311

яким передбачено, що складений акт про недопуск є
підставою
для
проведення
відключення
від
електропостачання, якщо протягом 5 робочих днів від дня
отримання акта про недопуск споживач не забезпечить
представникам ППКО/ електропостачальника/ОСР доступ
2

до свого об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або
не узгодить з ними дату проведення зазначеного
контрольного огляду
абзацу 3 підпункту 1 пункту 7.5
розділу VІІ Правил роздрібного
ринку електричної енергії,
затверджених постановою НКРЕКП
від 14.03.2018 № 312

яким передбачено, що припинення повністю або частково
постачання електричної енергії споживачу здійснюється
оператором системи за умови попередження споживача не
пізніше ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі
недопущення уповноважених представників оператора
системи зокрема до розрахункових засобів комерційного
обліку електричної енергії, що розташовані на території
споживача

Комісією з перевірки встановлено, що:
– по особовому рахунку 0612085 протягом 2019 року працівниками Товариства здійснені
контрольні огляди лічильника 25.01.2019 та 22.11.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути
проведено у строк до 25.07.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача
перевищено на 120 днів. Крім того, споживачем не було допущено відповідальних працівників
ОСР до зняття контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 23.07.2019. Відповідно
до Акту про припинення електропостачання, споживач відключений від електропостачання
19.08.2019;
– по особовому рахунку 0706221 у 2018 - 2019 році зняття контрольних показів ОСР не
здійснювалося. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акти про недопуск від 11.03.2019, 13.09.2019 та 24.09.2019.
При цьому споживач не був відключений від електропостачання.
– по особовому рахунку 3521365 у 2019 році зняття контрольних показів ОСР не
здійснювалося. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 25.09.2019. При цьому споживач не
був відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3529250 працівниками Товариства здійснені контрольні огляди
лічильника 08.10.2018 та 16.09.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у строк
до 08.04.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено на
161 день. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних
показів, про що складено Акт про недопуск від 10.06.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3510162 працівниками Товариства у 2019 році здійснені контрольні
огляди лічильника 11.02.2019 та 01.10.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у
строк до 11.08.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено
на 51 день. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних
показів, про що складено Акт про недопуск від 12.08.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3528175 працівниками Товариства здійснено контрольний огляд
лічильника 03.04.2018. Протягом 2019 року контрольні огляди лічильника не проводилися.
Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття контрольних показів, про
що складено Акти про недопуск від 08.02.2019 та 14.08.2019. При цьому споживач не був
відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 0606003 працівниками Товариства у 2019 році здійснено
контрольний огляд лічильника 25.07.2019. Протягом 2018 року контрольні огляди лічильника не
проводилися. Споживачем не було допущено відповідальних працівників ОСР до зняття
контрольних показів, про що складено Акт про недопуск від 08.04.2019. При цьому споживач не
був відключений від електропостачання;
– по особовому рахунку 3524215 працівниками Товариства здійснено контрольний огляд
лічильника 02.11.2018 та 12.08.2019. Зважаючи, що контрольний огляд мав бути проведено у строк
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до 02.05.2019, термін здійснення контрольного огляду лічильника споживача перевищено на
102 дні. Споживачем (особовий рахунок 3524215) не було допущено відповідальних працівників
ОСР до зняття контрольних показів, про що складено Акти про недопуск від 21.05.2019 та
07.10.2019. При цьому споживач не був відключений від електропостачання.
За поясненнями Товариства, наданими листом від 13.07.2020 № 26552/1001, діючі
нормативно–правові акти не містять зобов’язань ОСР здійснювати припинення розподілу
електричної енергії, а визначають таке право.
З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:
1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статей 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», накласти
штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) за недотримання вимог нормативноправових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та за порушення
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.
Голова Комісії з перевірки

Ю. Любінецька

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк
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ПРОЄКТ

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

ПОСТАНОВА
№ _______________

___________________
Київ

Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК
ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за
недотримання
вимог
нормативноправових
актів,
що
регулюють
функціонування
ринку
електричної
енергії та порушення Ліцензійних умов з
розподілу електричної енергії
Національною
комісією,
що
здійснює
державне
регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 05 серпня
2020 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,
Акта позапланової виїзної перевірки від 09 липня 2020 року № 268, проведеної на
підставі постанови НКРЕКП від 17 червня 2020 року № 1132 «Про проведення
позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та
посвідчення на перевірку від 17 червня 2020 року № 308, установлено, що
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код
ЄДРПОУ 23359034) порушило вимоги нормативно-правових актів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійні умов провадження
господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою
НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу
електричної енергії), а саме:
підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії щодо
обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної
енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку, кодексу,
інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють
функціонування ринку електричної енергії;
Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, у редакції, яка діяла у перевіряємий
період (далі – Кодекс комерційного обліку електричної енергії), а саме:
пункт 6.7 глави 6 розділу XIII, яким визначено, що у випадку неподання
споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у
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строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ППКО даних про
спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи
вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на цей
розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за
даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового
лічильника,
пункт 4.1 глави 4 розділу Х щодо обов’язку оператора системи розподілу не
менше одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний огляд ЗВТ, які
використовуються для цілей комерційного обліку електричної енергії на
комерційній межі зі споживачами на території його ліцензованої діяльності,
пункт 1.11 глави 1 розділу Х яким передбачено, що складений акт про
недопуск є підставою для проведення відключення від електропостачання, якщо
протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про недопуск споживач не
забезпечить представникам ППКО/ електропостачальника/ОСР доступ до свого
об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату
проведення зазначеного контрольного огляду;
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, а саме:
підпункт 21 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V щодо обов’язку оператора
системи проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів
комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків,
абзац 3 підпункту 1 пункту 7.5 розділу VІІ яким передбачено, що
припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу
здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше
ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі недопущення уповноважених
представників оператора системи зокрема до розрахункових засобів комерційного
обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
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:
Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код
ЄДРПОУ 23359034) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних
умов з розподілу електричної енергії, а саме:
підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії
щодо обов’язку ліцензіата забезпечувати та здійснювати комерційний облік
електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил
ринку, кодексу, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що
регулюють функціонування ринку електричної енергії;
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Кодексу комерційного обліку електричної енергії, а саме:
пункту 6.7 глави 6 розділу XIII, яким визначено, що у випадку неподання
споживачем даних про споживання електричної енергії за розрахунковий період у
строки, установлені в цьому розділі, або неможливості отримання ППКО даних про
спожиту електричну енергію в зазначений термін (за винятком порушення роботи
вузла обліку) ППКО визначає обсяги споживання електричної енергії на цей
розрахунковий період шляхом розрахунку середнього обсягу споживання за
даними двох останніх фактичних послідовно знятих показів розрахункового
лічильника,
пункту 4.1 глави 4 розділу Х щодо обов’язку оператора системи розподілу не
менше одного разу на 6 місяців здійснювати контрольний огляд ЗВТ, які
використовуються для цілей комерційного обліку електричної енергії на
комерційній межі зі споживачами на території його ліцензованої діяльності,
пункту 1.11 глави 1 розділу Х яким передбачено, що складений акт про
недопуск є підставою для проведення відключення від електропостачання, якщо
протягом 5 робочих днів від дня отримання акта про недопуск споживач не
забезпечить представникам ППКО/ електропостачальника/ОСР доступ до свого
об'єкта для контрольного огляду лічильника та/або не узгодить з ними дату
проведення зазначеного контрольного огляду;
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, а саме:
підпункту 21 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V щодо обов’язку оператора
системи проводити не рідше одного разу на 6 місяців контрольний огляд засобів
комерційного обліку споживачів відповідно до затверджених графіків,
абзацу 3 підпункту 1 пункту 7.5 розділу VІІ яким передбачено, що
припинення повністю або частково постачання електричної енергії споживачу
здійснюється оператором системи за умови попередження споживача не пізніше
ніж за 5 робочих днів до дня відключення у разі недопущення уповноважених
представників оператора системи зокрема до розрахункових засобів комерційного
обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.
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»).
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

