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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про відстрочення сплати штрафу, накладеного 

на АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 
За результатами позапланової виїзної перевірки дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268) 

(далі – АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з 

розподілу електричної енергії), проведеної на підставі постанови НКРЕКП від 24.11.2021 

№ 2353 «Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчення про проведення перевірки від 28.12.2021 № 878 за 

період діяльності з 12.06.2019  по 10.01.2022, складено Акт позапланової виїзної 

перевірки від 21.01.2022  № 40 (далі – Акт № 40). 
 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось  у формі відкритого слухання 11.02.2022, 

розглянуто Акт № 40 та прийнято постанову НКРЕКП від 11.02.2022 № 275 згідно з якою  

на АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» накладено штраф у розмірі 85 000 

(вісімдесят п’ять тисяч) гривень   за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов 

з розподілу електричної енергії. 
 

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну комісію, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  

(далі – Закон) суб’єкти господарювання, на яких накладено штраф, зобов’язані сплатити 

його у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення штрафу, крім 

випадків, встановлених частиною п’ятою статті 13 цього Закону. При цьому, згідно з  

абзацом другогим частини п’ятої статті 22 Закону та пунктом 10.6 глави 10 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, за заявою суб’єкта 

господарювання, на якого накладено штраф, Регулятор своїм рішенням має право 

відстрочити або розстрочити сплату накладеного ним штрафу. 

Враховуючи вищевикладене та звернення АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15.04.2022 № 91/5285-вих про відстрочення терміну сплати 

штрафу з огляду на реальні  ризики виникнення дефіциту коштів для здійснення 

діяльності Товариства на належному рівні у зв’язку із військовою агресією російської 

федерації на території України та введенням воєнного стану в Україні з 24.02.2022, 

відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, Департамент 

ліцензійного контролю пропонує:  
 

прийняти постанову, якою відстрочити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268) сплату штрафу, 

накладеного на Товариство постановою НКРЕКП від 11.02.2022 № 275 «Про накладення 
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штрафу на АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог 

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

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення заходів 

державного регулювання»  до спливу тридцяти календарних днів після припинення або 

скасування дії в Україні воєнного стану. 

 

 

 

Директор  

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про відстрочення сплати штрафу, 

накладеного на АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

 

Відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», абзацу другого пункту 10.6 глави 10 Порядку контролю 

за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 червня 2018 

року № 428, ураховуючи лист АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

від 15 квітня 2022 року № 91/5285-вих, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Відстрочити сплату штрафу в розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) 

гривень, накладеного на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131268) відповідно до постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 11 лютого 2022 року № 275 «Про накладення 

штрафу на АТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії та здійснення заходів державного регулювання» до спливу тридцяти  

календарних днів після припинення або скасування дії в Україні воєнного 

стану. 

 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


