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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 966 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку 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), за період діяльності з 23 вересня 2021 року по 

11 липня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 15 вересня 2022 року № 273 

(далі – Акт № 273).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової 

невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти 

робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з 

надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від 

дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 

Акт № 273 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 22 вересня 2022 року рекомендованим листом № 0312719424874, який 

відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), 

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 23 вересня 2022 

року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 273, у строк встановлений частиною п’ятою 

статті 19 Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 273 встановлено та зафіксовано наступне: 
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№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 310 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

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; 

 

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. 

Перевіркою встановлено, відповідно до заяви про приєднання гр. Павлова С. В. 

від 23.09.2021 № С23092152138 між Товариством та замовником укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 23.09.2021 (далі – Договір 

від 23.09.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 27.09.2021 № ТУ007881270921 1 10 14 1 000000 1. Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 15 кВт (І ступінь потужності). 

Зважаючи, що 19.10.2021 гр. Павловим С. В. на виконання умов Договору від 23.09.2021, 

на підставі рахунку від 30.09.2021 № 6525984958, сплачено вартість послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж в повному обсязі (квитанція АТ «Ощадбанк» від 19.10.2021 

№ 121), а саме у розмірі 23 484,00 грн з ПДВ (100%), відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу послуга з приєднання мала бути надана гр. Павлову С. В. до 03.12.2021 (включно).  

У заяві про приєднання електроустановки певної потужності від 23.09.2021 

№ С23092152138 гр. Павловим С. В. зазначено спосіб отримання Повідомлення про надання 

послуг з приєднання - електронною поштою.  

У зверненні гр. Павлова С.В. (вх. НКРЕКП від 14.06.2022 № П-4160/22) було повідомлено 

НКРЕКП про ненадання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з 

приєднання до  електричних мереж його об’єкта.  

 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 05.07.2022 

№ 04/440/6457 з додатками до нього, надало до НКРЕКП пояснення відповідно до яких (мовою 

документа): «…Компанією було розроблено індивідуальну проектну документацію на зовнішнє 

електропостачання об'єкта та в термін до 30.04.2022 було заплановано виконати будівельно-

монтажні роботи. 

У зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції 

Ради національної безпеки та оборони і у відповідності до пункту 20 частини першої статті 

106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом 

Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим 

Законом України від 24.02.2022 № 2101-ІХ (із змінами і доповненнями, внесеними Указом 

Президента України від 14.03.2022 № 133/2022), з 24.02.2022 з 05:30 в Україні введено воєнний 

стан. 

Відповідно до приписів діючого законодавства України військові дії, оголошена та 

неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але 
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не обмежуючись ворожими атаками, є обставинами непереборної сили (форс-мажорними 

обставинами) — надзвичайними та невідворотними обставинами, що об'єктивно 

унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди 

тощо), обов'язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами. 

Згідно пункту 5.4 Договору, що затверджений як Додаток №1 до Кодексу, сторони не 

несуть відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин 

непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується відповідним 

сертифікатом Торгово- промислової палати України або її територіальним представництвом. 

Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі продовжується на строк дії 

обставин непереборної сили. 

Враховуючи викладене вище, повідомляємо що виконання зобов'язань за Договором про 

приєднання та технічними умовами № ТУ007881270921 1 10 14 1 000000 1 від 27.09.2021 

тимчасово було призупинено на період дії правового режиму воєнного стану, про що Замовника 

було проінформовано листом Компанії № 03/810-Пр/ТУ007881 від 15.04.2022. Про поновлення 

виконання договору приєднання, Замовника буде проінформовано додатково, згідно з 

процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж.…». 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 11.07.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 23.09.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання 

гр. Павлову С. В. на 220 календарних днів.  

Довідково комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшов лист ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 13.09.2022 № 06/100/9096 з додатками до 

нього, яким ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП 

копію повідомлення про надання послуги з приєднання від 18.08.2022 № ПВ007881270921 1 10 

14 180822 1. 

На підтвердження надсилання повідомлення гр. Павлову С. В. ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 13.09.2022 № 06/100/9096 надало до НКРЕКП 

копію знімку з екрану про відправлення повідомлення про надання послуги з приєднання 

від 18.08.2022 № ПВ007881270921 1 10 14 180822 1 на електронну пошту Замовника, відповідно 

до способу зазначеному  у заяві про приєднання, в якому зазначено дата відправлення 

повідомлення – 25.08.2022. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про застереження ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо 

недопущення надалі  

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 11 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 15 вересня 2022 року № 273, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 966 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 29 серпня 2022 року № 291, 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 

розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), а 

саме:  

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, 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; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 


