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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

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

електричної енергії» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1760 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на 

підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 21 грудня 2022 року № 453, 

НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 

23243188) (далі – ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  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 10 листопада 2022 року по 29 грудня 

2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 12 січня 2023 року 

№ 22 (далі – Акт перевірки № 22) та Акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складений 

за результатами проведення позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу електричної енергії від 12 січня 2023 року 

№ 25 (далі – Акт перевірки № 25). 
 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта перевірки № 22 та Акта перевірки № 25. 
 

Так, Актами перевірки № 22 та Акт перевірки № 25 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 10 частини третьої 

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

 

 

 

 

пункту 9.2 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 

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 надавати 

Регулятору, центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в 

галузі електроенергетики, інформацію, необхідну для 

здійснення ними функцій і повноважень, встановлених 

законодавством; 

 

в частині обов’язку надавати всі необхідні документи, 

пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що 

виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в 

запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у 

терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної 

інформації. 

НКРЕКП на підставі звернень гр. Билима Р. О. (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Б-9874/22), 

гр. Д. Чигирика (вх. НКРЕКП від 28.11.2022 № Ч-9876/22), гр. Р. Матюхи (вх. НКРЕКП  

від 28.11.2022 № М-9871/22), гр. Є. Токаренко (вх. НКРЕКП від 10.11.2022 № Т-9182/22),  

гр. Мироненко І. О. (вх. НКРЕКП від 17.11.2022 № М-9462/22), гр. Онищенко Т. М. (вх. НКРЕКП 
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від 17.11.2022 № О-9461/22), Громади села Стайки (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № Г-9951/22),  

гр. В. Кузнєцова (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № К-9955/22), гр. Т. Кузнєцової (вх. НКРЕКП  

від 29.11.2022 № О-9986/22), гр. Мазур Т. І. (вх. НКРЕКП від 16.11.2022 № М-9377/22),  

гр. Атаманчук А. А. (вх. НКРЕКП від 29.11.2022 № А-9980/22), гр. С. Подольської (вх. НКРЕКП  

від 17.11.2022 № П-9489/22), гр. Омельяненко В. Ю. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № О-9562/22),  

гр. Вірич О. М. (вх. НКРЕКП від 21.11.2022 № В-9586/22) щодо недотримання ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

графіків відключень електропостачання споживачам та прийнято постанову від 20.12.2022 № 1760 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

Комісією з перевірки листом від 29.12.2022 № 38/406-22 надано уповноваженій особі 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з проведення перевірки запит до 

перевірки щодо надання інформації в паперовому та електронному вигляді, з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів в термін до 10:00 години 03.01.2023. 

Товариство листом від 03.01.2023 № 06/100/137 частково надало запитувану інформацію 

та підтвердні документи. 

Комісія з перевірки зазначає, що для визначення обґрунтованості інформації щодо 

нерівномірного (несправедливого) розподілу Товариством участі споживачів у заходах з 

розвантаження енергосистеми (графіках відключення) та щодо неповідомлення Ліцензіатом 

споживачів про перерви в електропостачанні, зокрема відсутності або неактуальності інформації 

про перерви в електропостачанні на вебсайті ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», яка зазначена у зверненнях вищевикладених споживачів, Товариством в 

термін, зазначений в запиті комісії з перевірки від 29.12.2022 № 38/406-22, а також станом на 

12.01.2023 (дата завершення перевірки), не надано інформації в паперовому та електронному 

вигляді, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів по пунктам 5, 6, 9, 

13, 14 запиту від 29.12.2022 № 38/406-22. 

Крім того, комісія з перевірки зазначає, що Товариство у листі від 03.01.2023 № 06/100/137, 

не надало обгрунтованих пояснень на пункт 8 запиту від 29.12.2022 № 38/406-22, а саме  щодо 

забезпечення максимально можливого рівномірного (справедливого) розподілу участі споживачів у 

заходах з розвантаження енергосистеми, причини нерівномірного залучення споживачів до заходів з 

розвантаження енергосистеми та про вжиті заходи щодо забезпечення рівномірного (справедливого) 

розподілу споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми. 

Крім того Ліцензіатом в терміни, зазначені в додаткових запитах комісії з перевірки 

від  06.01.2023 № 38/15-23, від 10.01.2023 № 38/20-23 та від 11.01.2023 № 38/23-23, а також станом 

на 12.01.2023 (дата завершення перевірки), не надано запитувану інформацію з 

підтверджуючими документами. 

Крім того, комісією з перевірки на підставі здійсненого аналіза інформації, наведеної у листі 

ПрАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 03.01.2023 № 06/100/137, а саме 

щодо дати та часу перерви в електропостачанні заявників за адресами вказаними у скаргах 

встановлено, що інформація, яка зазначена у листі Товариства від 03.01.2023 № 06/100/137 про час 

та закінчення перерви електропостачання споживачам не підтверджується записами оперативних 

журналів. 

На запити комісії з перевірки на від 29.12.2022 № 38/406-22, від 06.01.2023 № 38/15-23, від 

10.01.2023 № 38/20-23, від 11.01.2023 № 38/23-23 Товариством не надані підтвердні документи 

щодо ТП 6(10)/0,4 кВ, від яких заживлено будинки споживачів, документи, що підтверджують 

інформацію щодо часу включення та відключення елементів електричних мереж (технологічного 

обладнання) при відключенні та включенні споживачів за допомогою телемеханіки, що не дає 

можливості визначити фактичний час початку та закінчення перерв електропостачання споживачів 

для перевірки визначення обґрунтованості інформації щодо нерівномірного (несправедливого) 

розподілу Товариством участі споживачів у заходах з розвантаження енергосистеми (графіках 

відключення), які зазначені у зверненнях споживачів, що стали підставою для проведення перевірки.  

Крім того, на запити комісії з перевірки від 29.12.2022 № 38/406-22, від 06.01.2023 № 38/15-
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23, від 10.01.2023 № 38/20-23, від 11.01.2023 № 38/23-23 щодо підтвердження інформації стосовно 

виконання у період з 10.11.2022 по 29.12.2022 вимог підпункту 6 пункту 1 постанови НКРЕКП 

від 26.03.2022 № 349 (зі змінами), ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

не надало комісії з перевірки підтвердних документів щодо актуалізації на офіційному вебсайті 

інформації для інформування споживачів про перерви електропостачання (застосування графіків 

погодинних відключень або аварійних відключень). 

Відповідно до пункту 16 частини другої статті 77 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є невиконання постанов, розпоряджень, 

наказів, рішень та приписів суб’єктів владних повноважень на ринку електричної енергії, а також 

створення перешкод для виконання службових обов’язків посадовими особами таких суб’єктів. 

Крім того, згідно з положеннями пункту 17 частини другої статті 77 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» правопорушенням на ринку електричної енергії є, зокрема, неподання 

копій документів, пояснень та іншої інформації на законну вимогу Регулятора. 

Пунктом 3 частини другої статті 17 Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначено, що Регулятор має право, 

зокрема отримувати безоплатно на свій запит необхідні для виконання покладених функцій від 

суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,- 

копії документів, статистичну та іншу інформацію про їхню діяльність. 

Відповідно до абзацу другого пункту 1.4 розділу І 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 14.06.2018 №428 

(зі змінами) (далі –  Порядок контролю), відмовою ліцензіата у проведенні перевірки вважається 

недопуск членів комісії з перевірки до здійснення перевірки за відсутності передбачених для цього 

законодавством та цим Порядком підстав (зокрема ненадання документів, інформації щодо 

предмета перевірки на вимогу членів комісії з перевірки, відмова в доступі до місць провадження 

діяльності, об'єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає 

ліцензуванню, відсутність ліцензіата за його місцезнаходженням згідно з даними, що містяться у 

ліцензійній справі, відсутність уповноваженої особи ліцензіата за місцезнаходженням ліцензіата 

протягом першого та/або останнього дня перевірки). 

Згідно вимог абзацу 4 пункту 9.2 розділу 9 Порядку контролю уповноважена особа ліцензіата 

зобов’язана, зокрема, надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, матеріали з 

питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному у запиті комісії з перевірки, 

відповідно до закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації. 

 
 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 

Накласти штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. 

 

 

Заступник директора Департаменту  

ліцензійного контролю          О. Романенко 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про накладення штрафу на ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії 

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду    січня  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

про відмову ліцензіата у проведенні перевірки, складеного за результатами 

проведення позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії від 12 січня 2023 року № 25 та Акта позапланової виїзної 

перевірки від 12 січня 2023 року № 22, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1760 «Про проведення позапланової 

виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

виїзної перевірки від 21 грудня 2022 року № 453, установлено, що 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано 

вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме: 

пунктів 1 та 10 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 
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дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та надавати Регулятору, 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, інформацію, необхідну 

для здійснення ними функцій і повноважень, встановлених законодавством; 

пункту 9.2 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 (далі – Порядок контролю 

за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних 

умов), у частині обов’язку ліцензіата надавати всі необхідні документи, 

пояснення, довідки, відомості, матеріали з питань, що виникають під час 

перевірки, у вигляді, наведеному в запиті комісії з перевірки, відповідно до 

закону у терміни/строки, що відповідають обсягу запитуваної інформації.  

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», 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 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пунктів 1 та 10 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 надавати Регулятору, 

центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, інформацію, необхідну 

для здійснення ними функцій і повноважень, встановлених законодавством; 

підпункту 9.2 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов у частині обов’язку 

ліцензіата надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки, відомості, 
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матеріали з питань, що виникають під час перевірки, у вигляді, наведеному в 

запиті комісії з перевірки, відповідно до закону у терміни/строки, що 

відповідають обсягу запитуваної інформації. 

 

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                                      _______________ 


