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Обґрунтування 
до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до постанови 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 25.01.2022 № 137»  

(«Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії») 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 03 листопада 2021 року № 1965 «Про проведення 
позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП 
здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ 
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 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 червня 2019 року по 15 грудня 2021 року, за результатами 
якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 29 грудня 2021 року № 773 (далі – Акт 
№ 773). 

На засіданні НКРЕКП, яке проводилось  у формі відкритого слухання 25 січня 2022 
року, розглянуто Акт № 773 та прийнято постанову НКРЕКП від 25 січня 2022 року № 137  
«Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» (далі – Постанова 
№ 137).   

  
Відповідно до пункту 2 Постанови № 137  АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

зобов’язано привести свої дії стосовно гр. Дубової К. Г. та ТОВ «Арсенал» у відповідність 
до вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та до 10 числа щомісячно (до надання належним чином завіреної копії акта про 
надання послуги зі стандартного приєднання, підписаного зі сторони замовника та 
представника АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») письмово інформувати 
НКРЕКП, Відділ НКРЕКП у Одеській області та зазначених замовників, з наданням 
належним чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання послуги зі 
стандартного приєднання, у тому числі документального підтвердження причин виникнення 
затримки із зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання 
вирішення землевідведення. 

Водночас, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 20 квітня 2022 року 
№ 101/04/03-1691 (вх. НКРЕКП № 5317/1-22 від 20.04.2022) звернулося до НКРЕКП з 
проханням, у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, перенести строк  виконання пункту 2 Постанови 
№ 137 після припинення або скасування дії в Україні воєнного стану. 



 
 

Відповідно до пункту 10.8 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, ліцензіат має право письмово звернутись до НКРЕКП із заявою 
про продовження строку усунення порушень не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати 
закінчення встановленого рішенням НКРЕКП строку із зазначенням у зверненні поважних 
причин. НКРЕКП може прийняти рішення про продовження строку усунення порушень, 
якщо визнає такі причини поважними. 

 

У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого  
2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та 
продовженого Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/202 та від 18 
квітня 2022 року № 259/2022, та з урахуванням листа АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 20.04.2022 № 101/04/03-1691 (вх. НКРЕКП від 20.04.2022 № 5317/1-
22) Департамент ліцензійного контролю пропонує: 

прийняти постанову про внесення зміни до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 25 січня 
2022 року № 137, згідно з якою пункт 2 після слів та знаку «функціонування ринку 
електричної енергії, та» доповнити  словами «через тридцять робочих 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 внесення зміни до постанови 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг  
від 25 січня 2022 року № 137 
  

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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, у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 24 
лютого 2022 року, відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 
року № 64/2022 та продовженого Указами Президента України від 14 березня 
2022 року № 133/202 та від 18 квітня 2022 року № 259/2022,  а також ураховуючи 
лист АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
від 20 квітня 2022 року № 101/04/03-1691, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 
            Пункт 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 січня 2022 року № 137 «Про 
накладення штрафу на АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання 
вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 
енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  після слів та 
знаку «функціонування ринку електричної енергії, та» доповнити словами «через 
тридцять робочих днів після припинення або скасування дії в Україні воєнного 
стану». 

  
 

 
Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


