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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 02 серпня 2022 року № 839 «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, ОСР) 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 22 листопада 2021 року 

по 08 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 15 вересня 2022 року 

№ 271 (далі – Акт № 271).  

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 № 271 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 22 вересня 2022 року рекомендованим листом № 0312719424831, 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 № 271, у строк встановлений частиною п’ятою 

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

сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 271 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 4.1.2 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 310 

 

пункту 8 

Порядку тимчасового 

приєднання електроустановок до 

системи розподілу у період дії в 

Україні воєнного стану, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.03.2022 №352 (у 

редакції, що діяла до 07.06.2022) 

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 ОСР не має права відмовити в 

приєднанні електроустановок замовника до системи 

розподілу за умови дотримання замовником вимог розділу 

IV Кодексу; 

 

 

яким передбачено, що оператору системи розподілу 

забороняється вимагати інші документи, не передбачені 

Порядком. 

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви про приєднання від 10.11.2021 

№ P10112130831 між Товариством та ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» укладено Договір про 

нестандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 10.11.2021 (далі – Договір 

від 10.11.2021) та видано Технічні умови нестандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 16.11.2021 № ТУ010767161121 1 10 20 2 000000 1. Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 550 кВт. 

Комісія з перевірки зазначає, що 22.11.2021 ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» повторно 

звернулося до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про 

приєднання електроустановки певної потужності (160 кВт), мета приєднання – нове 

приєднання виробничого цеху. 

ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» у заяві на приєднання від 22.11.2022 у графі додаткова 

інформація зазначило (мовою документа): «Прошу ТУ №0107671611211102020000001 від 

16.11.2021 скасувати та підготовити ТУ про нестандартне приєднання під ключ по 0,4 кВ, так 

як вказано в заяві приєднання, рівень напруги в точці приєднання 380 В». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розглянуло заяву про 

приєднання електроустановки певної потужності від 22.11.2021 № P22112131830 та листом від 

24.11.2021 №03/810-Пр/Р22112131830 надало ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ»  зауваження (мовою 

документа): «…У наданій заяві про приєднання електроустановки (електроустановок) певної 

потужності до електричних мереж системи розподілу вх.№Р22112131830 від 22.11.2021 року 

Вами не було зазначено величину дозволеної потужності відповідно до умов договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії. 

Звертаємо Вашу увагу, що станом на сьогоднішній день електропостачання об'єкту за 

адресою, здійснюється на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу 
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електричної енергії №220077026, укладеного між ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «Смачні традиції», з величиною дозволеної потужності - 390 кВт. 

Враховуючи викладене вище, з метою зміни технічних параметрів електроустановок 

об'єкту, що знаходиться за адресою: Рокитнянський р-н, с. Бирюки, вул. Леніна, 15, Вам 

необхідно повторно звернутися із заявою про приєднання електроустановки 

(електроустановок) певної потужності до електричних мереж системи розподілу, зазначивши 

величину існуючої дозволеної до використання потужності відповідно до умов договору про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, в порядку, передбаченому п.4.4.1. та п. 4.4.2. 

Кодексу. 

Величина максимального розрахункового навантаження електроустановок визначається з 

урахуванням існуючої величини дозволеної потужності.». 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до заяви про приєднання від 22.11.2021 

№ P22112131830 ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» звернулося до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо приєднання нової електроустановки замовника  

160 кВт потужності в новій точці приєднання до електромереж ОСР із збереженням існуючої 

точки приєднання для діючих електроустановок замовника, а не щодо зміни технічних 

параметрів та існуючої схеми живлення. 

Враховуючи вищезазначене, Товариство не мало підстав для відмови ТОВ «СМАЧНІ 

ТРАДИЦІЇ» у наданні послуги з приєднання об’єкта до електричних мереж. 

Перевіркою встановлено, що 12.12.2021 ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» звернулося до 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання 

електроустановки певної потужності (550 кВт) (вх. Товариства від 12.12.2021 № P12122133709), 

мета приєднання – зміна технічних параметрів. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розглянуло заяву про 

приєднання електроустановки певної потужності від 12.12.2021 № P12122133709 та листом від 

12.12.2021 №03./810-Пр/Р12122133709 надало ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ»  зауваження (мовою 

документа): «…В наданій Вами заяві про приєднання до електричних мереж вх. № Р12122133709 

від 12.12.2021 року, Вами було вказано ступінь напруги в існуючій точці приєднання - 0,38 кВ, 

та величину існуючої дозволеної потужності 390 кВт, що не відповідає значенням, 

передбачених договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії 

N9220077026, який було укладено, з метою електропостачання об'єкту. 

Додатково слід зазначити, що відповідно до заяви вх. № Р12122133709 від 12.12.2021 р. про 

приєднання (зміну технічних параметрів) до електричних мереж електроустановок, 

передбачається зміна технічних параметрів об'єкту за адресою. 

Разом із заявою про приєднання Вами було надано копію Договору оренди нежитлового 

приміщення № 01/01-2021, відповідно до якого Ви є орендарем нежитлового приміщення площею 

500 кв.м., що розташований за адресою. 

Враховуючи викладене вище, з метою зміни технічних параметрів електроустановок 

об'єкту, що знаходиться за адресою, Вам необхідно повторно звернутися до ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановки 

певної потужності до електричних мереж системи розподілу, зазначивши коректну величину 

існуючої дозволеної потужності та коректний ступінь напруги в існуючій точці приєднання, в 

порядку, передбаченому п.4.4.1., та п.4.4.2 Кодексу. 

Величина максимального розрахункового навантаження електроустановок визначається з 

урахуванням існуючої величини дозволеної потужності.». 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до договору про постачання електричної 

енергії від 25.09.2017 №220077026, наданого ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП листом від 22.02.2022 № 04/440/3636, пунктом 1.1 Договору 

визначено, що приєднана потужність встановлена на рівні 390 кВт. 

Враховуючи вищезазначене, Товариство не мало підстав для відмови ТОВ «СМАЧНІ 

ТРАДИЦІЇ» у наданні послуги з приєднання об’єкта до електричних мереж. 
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Комісія з перевірки зазначає, що ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» звернулося до ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановки 

певної потужності (550 кВт) (вх. Товариства від 26.01.2022 № P26012237330), мета приєднання – 

зміна технічних параметрів. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розглянуло заяву про приєднання 

електроустановки певної потужності від 26.01.2022 № P26012237330 та листом від 26.01.2022 

№03/810-Пр/Р26012237330 надало ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ»  зауваження (мовою документа): «… 

Зауваження до наведених у заяві даних та наданих із заявою про приєднання документів: 

-Відсутні графічні матеріали із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) 

замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для об'єктів, 

що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Додатково слід зазначити, що, на наданих Вами разом із заявою про приєднання вх. 

№Р26012237330 від 26.01.2022 року графічних матеріалах зазначено прогнозовану точку 

приєднання що розташована за межами земельної ділянки за адресою: Київська обл., 

Рокитнянський р-н, с. Бирюки, вул. Шкільна, буд. 15-А, що в свою чергу, суперечить вимогам 

пункту 2.1. Кодексу, та не дозволяє ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

виконати розрахунок складової плати за створення електричних мереж лінійної частини 

приєднання при підготовці технічних умов з проектуванням лінійної частини приєднання 

оператором системи розподілу…». 

Таким чином, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  не мало 

підстав для відмови ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ у наданні послуги з приєднання об’єкта до 

електричних мереж. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» звернулося до ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про тимчасове приєднання 

електроустановки певної потужності (550 кВт) (вх. Товариства від 05.06.2022 № P05062270414), 

мета приєднання - нове приєднання. 

До заяви про тимчасове приєднання електроустановки певної потужності від 05.06.2022 

№ P05062270414 було додано наступний пакет документів: 

 копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців; 

 копія витягу з реєстру платників ПДВ; 

 копія наказу на призначення директора від 23.11.2015 №1; 

 копія Договору оренди нежитлового приміщення від 31.12.2020 № 01/01-2021; 

 копія викопіювання з топографо-геодезичного плану; 

 копія витягу з реєстру речових прав на нежитлову будівлю;  

 копія витягу з реєстру речових прав на земельну ділянку; 

 копія Договору про постачання електричної енергії від 25.09.2017 №220077026; 

 копія довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про відкритий рахунок. 

Згідно з пунктом 8 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 

розподілу у період дії в Україні воєнного стану (у редакції, що діяла до 07.06.2022), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 №352 (далі – Порядок) до заяви про 

тимчасове приєднання додаються такі документи: 
1) для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: копія витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), або 

копія довідки/виписки з ЄДР, 

для фізичних осіб: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або 

реєстраційного номера картки платника податків; 

2) належним чином оформлений документ, що посвідчує право на представництво інтересів 

особи у випадку подання заяви представником; 

3) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого 

майна; 



5 

 

4) лист суб’єкта господарювання про згоду приєднати електроустановки замовника до 

власних електричних мереж у рахунок тимчасового зменшення величини договірної потужності 

споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та технічні вимоги 

та/або вихідні дані, отримані від суб'єкта господарювання (у разі приєднання електроустановок 

замовника до електричних мереж суб’єкта господарювання); 

5) графічні матеріали у довільній формі із зазначенням місця розташування об'єкта 

(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше); 

6) довідка військової адміністрації, що підтверджує використання об’єкта для задоволення 

потреб підприємств із сфери управління Мінстратегпрому та Мінекономіки, а також підприємств 

Державного концерну «Укробронпром», які залучені до виконання мобілізаційного завдання, а 

також інших підприємств, незалежно від форми власності, які виконують мобілізаційне завдання 

за укладеними договорами, Збройних Сил України, інших військових формувань України, 

правоохоронних органів і сил цивільного захисту (у разі наявності). 

Відповідальність за достовірність даних, наданих у заяві та доданих документах несе 

замовник. 

Оператору системи розподілу забороняється вимагати інші документи, не передбачені 

цим Порядком. 

 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» розглянуло заяву про 

тимчасове приєднання електроустановки певної потужності від 05.06.2022 № P05062270414 та 

листом від 06.06.2022 №03/810-Пр/Р05062270414 надало ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» 

зауваження (мовою документа): «…Зауваження до наданих із заявою про тимчасове приєднання 

документів: 

- Відсутня копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом 

нерухомого майна; 

-Зазначення в заяві про приєднання недостовірної інформації про величину існуючої 

дозволеної потужності; 

- Відсутня довідка про відповідність вимогам Постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 березня 2022 року №187. 

З метою поновлення розгляду заяви про приєднання пропонуємо усунути вищенаведені 

зауваження до поданих документів…». 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до заяви про тимчасове приєднання від 

05.06.2022 № P05062270414 ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» звернулося до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо тимчасового приєднання нової електроустановки 

замовника певної потужності в новій точці приєднання до електромереж ОСР із збереженням 

існуючої точки приєднання для діючих електроустановок замовника, а не щодо зміни технічних 

параметрів та існуючої схеми живлення. 

Таким чином, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не мало 

підстав вимагати від ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ документи, як не передбачені Порядком.  

Довідково: Товариство листом від 13.09.2022 № 06/100/9097 надало до НКРЕКП заяву 

ТОВ «СМАЧНІ ТРАДИЦІЇ» від 29.07.2022 про вирішення питання по суті та відсутність 

претензій до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

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 № 271, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 02 серпня 2022 року № 839 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 29 серпня 2022 року № 289, 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 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

встановлено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні електроустановок 

замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог цього 

розділу; 

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 

 


