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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1261 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 19 жовтня 2022 року № 357, 

НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034)  

(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) 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 01 лютого 2021 року по 19 жовтня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 26 жовтня 2022 року № 300 (далі – Акт перевірки № 300). 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 09.11.2022 № 35362/1001 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 300, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 300 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) 

 

 

 

пункту 11 частини третьої 

статті 46 Закону 
 

 

 

пункту 1.2.3 глави 1.2 розділу І  

Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 312  

(далі – ПРРЕЕ) 

 

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ 

ПРРЕЕ 
 

 

 

 

 

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 оператора системи розподілу 

укладати договори, які є обов’язковими для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

 

яким, зокрема, встановлено, що оператор 

системи не має права відмовити в розподілі (передачі) 

електричної енергії електропостачальникам та 

споживачам до межі балансової належності їх 

електроустановок; 

 

 

 

в частині обов’язку оператора системи укласти 

договори про надання послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії з усіма споживачами, 

електроустановки яких приєднані до електричних 

мереж на території діяльності відповідного оператора 

системи; 
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підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

які є обов'язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів. 
 

Згідно з положеннями пункту 1.2.3 глави 1.2 розділу І ПРРЕЕ оператор системи не має права 

відмовити в розподілі (передачі) електричної енергії електропостачальникам та споживачам до 

межі балансової належності їх електроустановок за умови дотримання ними вимог законодавства 

України, зокрема законодавства у сфері енергетики. 

Відповідно до пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ оператор системи зобов'язаний 

укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з усіма 

споживачами, електроустановки яких приєднані до електричних мереж на території діяльності 

відповідного оператора системи. Не допускається розподіл (передача) електричної енергії до точки 

розподілу електроустановки споживача за відсутності діючого договору про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії з таким споживачем, крім випадку здійснення розподілу 

(передачі) електричної енергії оператором системи до власних електроустановок. 

Згідно з пунктом 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ ініціатором укладення договору 

споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у разі зміни споживача, 

форми власності чи власника електроустановки є споживач. 

Споживачі укладають договір споживача про розподіл (передачу) електричної енергії 

шляхом приєднання до публічного договору за наявності паспорта точки розподілу. 

Відповідно до положень пункту 2.1.5 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ договір споживача про 

надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії за ініціативою споживача або оператора 

системи відповідно до визначених цими Правилами випадків, як правило, укладається шляхом 

приєднання споживача за заявою-приєднанням до розробленого оператором системи розподілу 

договору на умовах складеного оператором системи розподілу паспорта точки розподілу/передачі. 

Якщо за об'єктом оформлено паспорт точки (паспорти точок) розподілу/передачі, оператор 

системи розподілу не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору споживача про 

надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії. При цьому сторони можуть за взаємною 

згодою оформляти в установленому цими Правилами порядку додатки до договору споживача про 

надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії, в яких узгоджуються організаційні та 

технічні особливості розподілу електричної енергії. 

Згідно з положеннями пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ для укладення договору 

споживача про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії заявник у разі зміни 

споживача, форми власності чи власника електроустановки має надати оператору системи 

розподілу, зокрема такі документи: 

- заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та 

реквізитів заявника та наявності паспорта точки розподілу/передачі; 

- для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, роздрукований із мережі 

Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

- копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт 

(приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну 

ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта); 

- копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з 

установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, 

виданої в установленому порядку тощо), за необхідності. 
 

При цьому, для ОСББ замість копії документа, яким визначено право власності чи 

користування на об'єкт (приміщення) необхідно надати рішення установчих зборів про 

створення ОСББ. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Обслуговуючий кооператив 

«Мандриківська 127» (далі – ОК «Мандриківська 127») був забудовником багатоквартирного 

будинку, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. *************, буд. **, та надавав мешканцям 

будинку за вказаною адресою послуги з утримання цього багатоквартирного будинку. 
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Розподіл електричної енергії за вказаною адресою (на технічні цілі) здійснюється АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі договору про надання послуги з розподілу 

електричної енергії споживача, укладеного між Товариством та ОК «Мандриківська 127». Договірні 

відносини з розподілу електричної енергії між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 

власниками квартир та нежитлових приміщень зазначеного багатоквартирного будинку були 

врегульовані шляхом укладення окремих договорів. 
 

Рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку від 23.06.2018 

створено ОСББ «Зірка 51 М». 

16.02.2021 ОСББ «Зірка 51 М» звернулось до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії (з пакетом доданих документів) за вищевказаною адресою, яка була 

зареєстрована Товариством від 24.02.2021 № 101021706. 

Додатково, листом від 18.02.2021 ОСББ «Зірка 51 М» звернулось до АТ  «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо розірвання договору розподілу електричної енергії з 

ОК «Мандриківська 127» та укладення відповідного договору з ОСББ «Зірка 51 М». 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 26.02.2021 № 8008/1001 

повідомило ОСББ «Зірка 51 М» про відмову у задоволенні заяви-приєднання до публічного 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії від 16.02.2021 через відсутність серед 

наданих документів, (далі мовою оригіналу): «заяви попереднього управителя будинку 

ОК «Мандриківська 127» про розірвання договору розподілу щодо вказаного об`єкта, документів, 

підтверджуючих факт передачі об`єкта в управління від попереднього управителя до Вашого 

ОСББ, тобто відповідного акта приймання-передачі, підписаного сторонами, або доказів 

вручення останньому листа-попередження Вашого ОСББ від імені всіх співвласників місць 

загального користування об`єкта про відмову від послуг управління ними, у зв`язку з чим 

повертаємо наданий Вами пакет документів для опрацювання». 

Також, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зазначено, що в заяві-приєднанні 

були вказані не всі ЕІС-коди точок розподілу, що входять до договору розподілу з 

ОК «Мандриківська 127». 

Разом з цим, пунктом 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ не передбачено надання заявником 

(ОСББ «Зірка 51 М») оператору системи розподілу для укладання договору споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії документів, зазначених у листі Товариства  

від 26.02.2021 № 8008/1001. 

Водночас також, під час укладення відповідного договору надання споживачем документів, 

які підтверджують передачу майна (у тому числі технічної документації, технічних електричних 

мереж) з балансу попереднього споживача на баланс нового споживача, вимогами ПРРЕЕ не 

передбачено. 
 

ОСББ «Зірка 51 М» повторно звернулось до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії від 27.05.2021 (вх. Товариства від 03.06.2021 № 101058087). 

Додатково, листом від 28.05.2021 № 17/05 ОСББ «Зірка 51М» повідомило Товариство щодо 

незгоди з зауваженнями оператора системи розподілу, зазначеними у листі від 26.02.2021 

№ 8008/1001, та наголосило про необхідність укласти договір про надання послуг з розподілу 

електричної енергії. 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 28.07.2021 № 30913/1001 

повідомило ОСББ «Зірка 51 М» щодо незгоди із зауваженнями, наданими листом від 28.05.2021 

№ 17/05, оскільки (далі мовою оригіналу): «Вами були лише тепер надані нашому Товариству 

додаткові документи та відомості, без яких неможливо було розпочати процес укладення 

договору розподілу з Вашим ОСББ».  

Разом з цим, листом від 31.08.2021 № 36175/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило ОК «Мандриківська 127» про надходження до Товариства 

звернення ОСББ «Зірка 51 М» щодо укладення договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії, а також направило на розгляд та підписання два примірника проєкту 
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Додаткової угоди від 30.08.2021 з додатками до Договору про спільне використання технологічних 

електричних мереж від 31.05.2016. 

Листом від 06.09.2021 № 37220/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

повідомлено ОСББ «Зірка 51 М» про направлення на адресу ОК «Мандриківська 127» договору 

про спільне використання технологічних електричних мереж для його підписання. 
 

Разом з цим, із наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено, що АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 14.10.2022 № 31747/1001 повідомило НКРЕКП 

щодо направляння на адресу ОК «Мандриківська 127» (листом від 12.10.2022 № 31506/1001) на 

розгляд та підписання два примірника проєкту Договору про спільне використання технологічних 

електричних мереж (з додатками). 

Водночас, листом від 13.10.2022 № 31609/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ повідомило ОСББ «Зірка 51 М» про направлення на адресу 

ОК «Мандриківська 127» відповідних проєктів Договору про спільне використання технологічних 

електричних мереж та повідомлено, що після акцептування ОК «Мандриківська 127» зазначених 

проєктів договору Товариство зможе укласти з ОСББ «Зірка 51 М» договір споживача з надання 

послуг з розподілу електричної енергії. 

Додатково, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило НКРЕКП, що  

у випадку не підписання ОК «Мандриківська 127» направлених документів, Товариством буде 

подано позовну заяву до господарського суду з вимогою про спонукання ОК «Мандриківська 127» 

до укладання Договору про спільне використання технологічних електричних мереж. 
 

Враховуючи зазначене, станом на 20.10.2022 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не було укладено з ОСББ «Зірка 51 М» договір споживача про надання 

послуг з розподілу електричної енергії. 
 

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом  

від 09.11.2022 № 35362/1001, між ОСББ «Зірка 51 М» та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», з яким 

Товариство уклало договір про надання послуги з розподілу електричної енергії та до мереж якого 

підключений житловий комплекс, є судові суперечки та спірні питання щодо належності майна, 

у тому числі окремих приміщень на першому поверху будинку, у яких розташовані обладнання та 

електричні мережі, що були збудовані ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» виключно для 

електропостачання житлового комплексу. 

ОСББ «Зірка 51 М» наполягає, що межа балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності має бути встановлена по тій самій межі балансової належності, що зараз 

встановлена між Товариством та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» та вказана в діючому договорі про 

надання послуги з розподілу електричної енергії, укладеного між Товариством та 

ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127». 

На даний час від ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» до ОСББ «Зірка 51 М» не передані електричні 

мережі, що є спірним питанням між ними, ніяких підтверджуючих документів щодо передачі мереж 

від ОСББ «Зірка 51 М» не надано. Межа балансової належності на вводі у будинок ОСББ «Зірка 

51 М» не влаштовує, отримувати технічні рекомендації або технічні умови на улаштування вузла 

обліку на вводі у будинок ОСББ «Зірка 51 М» не збирається, наводить аргумент, що вузли обліку 

вже раніше встановлені ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», ЕІС коди яких надає у заявах-приєднання. 

Відповідно до пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ (у редакції постанови НКРЕКП 

№1219 від 26.06.2020), що для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії заявник у разі зміни споживача, форми власності чи власника 

електроустановки має надати оператору системи такі документи:... 3) копію документа, яким 

визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що 

підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі 

відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на 

території здійснення господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії (у разі 

відсутності об'єкта споживача); ... 6) довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії 

окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів). 

24.02.2021 голова правління ОСББ «Зірка 51 М» звернувся до AT «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу 
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електричної енергії (вх. №101021706) з пакетом доданих документів щодо об'єкту ОСББ «Зірка 

51 М» 

Серед доданих до заяви документів: 

- відсутня інформація щодо узгодженої між ОСББ «Зірка 51 М» та 

ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності 

сторін; 

- відсутня інформація щодо величини дозволеної (договірної) електричної потужності 

споживача. Не надано ніякого документу або підтвердження щодо передачі частки або всієї 

потужності ОСББ «Зірка 51 М» у рахунок дозволеної (договірної) величини електричної 

потужності ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», не надано проектної документації, що мала дозволити 

Товариству визначити величину дозволеної (договірної) потужності; 

- відсутня інформація щодо режимів розподілу електричної енергії за кожною площадкою 

вимірювання споживача; 

- відсутня інформація щодо встановлених розрахункових засобів вимірювальної техніки 

обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності, що встановлені на межі 

балансової належності між ОСББ «Зірка 51 М» та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127»; 

- відсутні копії документів, яким визначено право власності чи користування на електричні 

мережі, що визначені в діючому договорі про надання послуги з розподілу електричної енергії між 

Товариством та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», як ті, що належать ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», 

або документи, що підтверджують передачу цих мереж у власність або користування до ОСББ 

«Зірка 51 М». 

У свою чергу відсутність вказаних документів унеможливлює оформлення паспорту точки 

розподілу, що є невід’ємною частиною та передумовою для укладання договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії. Також слід зазначити, що наявність паспорту 

точки розподілу є умовою, яка є істотною та обов'язковою для цього виду домовленостей 

відповідно до ПРРЕЕ. 

03.06.2021 Товариством повторно отримано від ОСББ «Зірка 51М» заяву-приєднання до 

публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (вх. № 101058087) в якій 

також була відсутня вищенаведена інформація та підтвердні документи. 
 

Товариство важає, що укладення договору про надання послуги з розподілу електричної 

енергії між Товариством та ОСББ «Зірка 51 М» можливе у двох випадках: 

1) або на умовах, що вимагає ОСББ «Зірка 51 М», коли доведе до логічного завершення 

спірне питання щодо передачі електричних мереж, що вказані в діючому договорі про надання 

послуги з розподілу електричної енергії, укладеного між Товариством та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 

127» та надасть Товариству підтверджуючі документи; 

2) або на умовах Товариства, коли межа балансової належності та експлуатаційної 

відповідальності визначена на вводі у будинок та на вводах по інших об'єктах споживача, та 

будуть встановлені відповідні вузли обліку електричної енергії. Залишиться окреме питання щодо 

підписання Договору про спільне використання технологічних електричних мереж між 

Товариством та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127». В якому ОСББ «Зірка 51 М» буде визначено 

стороною, як субспоживач. 

Станом на 09.10.2022 зі сторони ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» договір про спільне 

використання технологічних електричних мереж не підписано, у зв'язку з чим до Господарського 

суду Дніпропетровської області буде подано позовну заяву з вимогою про спонукання 

ОК «МАНДРИКІВСЬКА-127» до укладання Договору про спільне використання технологічних 

електричних мереж. 

Про результати судового розгляду буде повідомлено додатково. 

Враховуючи вищенаведене, вважаємо, що порушення, зазначені в Акті позапланової 

невиїзної перевірки №300 від 26.10.2022, не знайшли свого підтвердження, так як на момент 

складання відповідного акта та надання цих пояснень відсутні правові підстави для укладання 

договору про надання послуги з розподілу електричної енергії між Товариством та ОСББ «Зірка 

51 М». 
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Товариством було вжито всі необхідні заходи з метою укладання договору споживача про 

надання послуги з розподілу електричної енергії з ОСББ «Зірка 51 М» з дотриманням вимог 

нормативно-правових актів. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до наявних в НКРЕКП 

документів, розподіл електричної енергії (на технічні цілі) за адресою: м. Дніпро, 

вул. *************, буд. **, здійснюється АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 

підставі договору про надання послуги з розподілу електричної енергії, укладеного між 

Товариством та ОК «Мандриківська 127». 

Водночас, рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку  

від 23.06.2018 за вказаною адресою було створено ОСББ «Зірка 51 М». 

Разом з цим, положеннями пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ передбачено перелік 

документів, що надаються оператору системи розподілу для укладення договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії у разі зміни споживача, форми власності чи 

власника електроустановки. 
 

Слід зазначити, що перевіркою встановлено та Актом перевірки № 300 зафіксовано, що 

ОСББ «Зірка 51 М» 16.02.2021 звернулось до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 

заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії  

(з пакетом доданих документів), яка була зареєстрована Товариством від 24.02.2021 № 101021706. 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 26.02.2021 № 8008/1001 

повідомило ОСББ «Зірка 51 М» про відмову у задоволенні заяви-приєднання до публічного 

договору про надання послуг з розподілу електричної енергії від 16.02.2021. При цьому, вказаним 

листом Товариство не надало зауважень щодо неподання ОСББ «Зірка 51 М» документів, 

передбачених пунктом 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ, а висунуло вимоги щодо необхідності 

подання ОСББ «Зірка 51 М» до Товариства інших документів, не передбачених пунктом 2.1.8 

глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ. 

ОСББ «Зірка 51М» повторно звернулось до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

із заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії 

від 27.05.2021 (вх. Товариства від 03.06.2021 № 101058087). 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 28.07.2021 № 30913/1001  

не надало зауважень щодо неподання ОСББ «Зірка 51 М» документів, передбачених  

пунктом 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ. Одночасном, вказаним листом Товариство повідомило 

ОСББ «Зірка 51 М», що (мовою оригіналу): «Вами були лише тепер надані нашому Товариству 

додаткові документи та відомості, без яких неможливо було розпочати процес укладення 

договору розподілу з Вашим ОСББ». 

Слід зазначити, що пунктуом 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ не передбачено надання 

оператору системи розподілу разом із заявою-приєднанням до публічного договору про надання 

послуг з розподілу електричної енергії інформації, зазнченої Товариством у поясненнях до Акта 

перевірки № 300, а саме: 
 

- інформації щодо узгодженої між ОСББ «Зірка 51 М» та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127» 

межі балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін; 

- інформації щодо величини дозволеної (договірної) електричної потужності споживача; 

документу або підтвердження щодо передачі частки або всієї потужності ОСББ «Зірка 51 М» у 

рахунок дозволеної (договірної) величини електричної потужності ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127»; 

проектної документації, що мала дозволити Товариству визначити величину дозволеної 

(договірної) потужності; 

- інформації щодо режимів розподілу електричної енергії за кожною площадкою 

вимірювання споживача; 

- інформації щодо встановлених розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу 

активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності, що встановлені на межі балансової 

належності між ОСББ «Зірка 51 М» та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127»; 

- копій документів, яким визначено право власності чи користування на електричні мережі, 

що визначені в діючому договорі про надання послуги з розподілу електричної енергії між 
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Товариством та ОК «МАНДРИКІВСЬКА 127», або документи, що підтверджують передачу цих 

мереж у власність або користування до ОСББ «Зірка 51 М». 
 

Таким чином, Департамент ліцензійного контролю вважає необгрунтованими 

твердження Товариства щодо відсутності серед пакету документів, наданих ОСББ «Зірка 51 М» із 

заявою-приєднання до публічного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії  

від 16.02.2021 ( вх. Товариства від 24.02.2021 № 101021706) та від 27.05.2021 (вх. Товариства  

від 03.06.2021 № 101058087) вищевказаних документів. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

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. 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23359034) у строк до 31 грудня 2022 року укласти з ОСББ «Зірка 51 М» договір про 

надання послуг з розподілу електричної енергії, про що у строк до 15 січня 2023 року повідомити 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровські області з наданням належним чином завірених 

копій підтвердних документів. 

 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



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 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 23 листопада 

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 26 жовтня 2022 року № 300, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1261 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 19 жовтня 2022 року № 357, установлено, що 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) 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: 

пункти 1 та 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 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 та укладати договори, 
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які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

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 розділу І, яким, зокрема, встановлено, що 

оператор системи не має права відмовити в розподілі (передачі) електричної 

енергії електропостачальникам та споживачам до межі балансової належності 

їх електроустановок, 

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ в частині обов’язку оператора системи 

укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до 

електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для 

здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів. 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 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:  
 

Відповідно до пунктів 11 та 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 нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії, а саме: 

пунктів 1 та 11 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 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 та укладати договори, 

які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 1.2.3 глави 1.2 розділу І, яким, зокрема, встановлено, що 

оператор системи не має права відмовити в розподілі (передачі) електричної 
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енергії електропостачальникам та споживачам до межі балансової належності 

їх електроустановок, 

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ в частині обов’язку оператора системи 

укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до 

електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для 

здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів. 

 

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                            К. Ущаповський 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 26 жовтня 2022 року № 300, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1261 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме: 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, а саме: 

пункту 1.2.3 глави 1.2 розділу І, яким, зокрема, встановлено, що 

оператор системи не має права відмовити в розподілі (передачі) електричної 

енергії електропостачальникам та споживачам до межі балансової належності 

їх електроустановок, 

пункту 2.1.2 глави 2.1 розділу ІІ в частині обов’язку оператора системи 

укласти договори про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії з усіма споживачами, електроустановки яких приєднані до 

електричних мереж на території діяльності відповідного оператора системи, 
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для чого у строк до 31 грудня 2022 року укласти з ОСББ «Зірка 51 М» 

договір про надання послуг з розподілу електричної енергії, про що у строк  

до 15 січня 2023 року повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП  

у Дніпропетровські області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


