
 
 

Департамент ліцензійного контролю  

«07» червня 2022 р. 
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланових  

невиїзних перевірок ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та  

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» 

 
Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням 

суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов шляхом 

проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок. 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є 

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, 

її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення. 

До НКРЕКП надійшла скарга адвоката Пахолока Т.П. в інтересах гр. Бойко Г. М. 

від 25.05.2022 (вх. НКРЕКП від 26.05.2022 № 6967/1-22) щодо проведення 

позапланової невиїзної перевірки. 

Зокрема, за інформацією наведеною у вищезазначеній скарзі за період з 

01.02.2022 по 30.04.2022 споживачем згідно показів лічильників спожито 17160 кВт 

електричної енергії, що підтверджується показами лічильників № 0084303 та 

№ 0084302. 

02.05.2022 гр. Бойко Г. М. передано до ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» та до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідні покази зі 

споживання електроенергії з об’ємом споживання 17160 кВт та здійснено оплату за 

електроенергію у сумі 72 090 грн. 

Водночас, ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» нарахувало неіснуючий 

борг (за активну електричну енергію) у сумі 24 687,54 грн, який почав відображатись в 

особистому кабінеті споживача. 

Після чого споживачем гр. Бойко Г.М. було подані заяви до ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про 

здійснення перерахунків, звірки показів лічильника (17.05.2022, 18.05.2022, 19.05.2022 

та від 23.05.2022), залишено низку заявок на гарячих лініях вказаних організацій, 

здійснено виїзди в центри обслуговування. 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» жодних дій щодо здійснення перерахунків та звірки показів 

лічильника не було здійснено. 

Крім того, 24.05.2022 споживача було відключено від електропостачання, про що 

споживача не було повідомлено як до відключення так і після та не надано жодних 

документів про відключення. 

Відповідно до підпункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон про ринок електричної енергії) оператор системи 
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розподілу зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

Відповідно до підпункту 1 частини другої статті 57 Закону про ринок електричної 

енергії електропостачальник зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших 

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

Положеннями пункту 2.3.5 глави 2.3 розділу ІІ Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – 

ПРРЕЕ) визначено, що у разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів 

розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до 

оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної 

енергії споживач подає про це заяву учаснику роздрібного ринку, який надав 

розрахунковий документ. 

Учасник ринку протягом 5 робочих днів від дня одержання заяви перевіряє 

документ (рахунок) щодо оплати електричної енергії, послуг з розподілу (передачі), 

комерційного обліку електричної енергії, компенсації перетікань реактивної 

електричної енергії тощо, у разі необхідності звертається в установленому Кодексом 

комерційного обліку порядку щодо перевірки даних комерційного обліку. 

На підставі отриманих за результатами перевірки даних комерційного обліку 

електропостачальник, оператор системи та постачальник послуг комерційного обліку 

за необхідності проводять відповідні коригування. 

За результатами перевірки учасник роздрібного ринку повідомляє споживача. 

 

Пунктом 8.6.3 глави 8.6 розділу VIII Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), 

встановлено, що зчитані та передані дані з лічильників протягом періоду, що 

починається за два календарні дні до кінця розрахункового місяця та закінчується на 

третій календарний день наступного розрахункового періоду (календарного місяця), 

вважаються даними на перше число календарного місяця. 

Положеннями пункту 8.6.16 глави 8.6 розділу VIII ККО визначено, що у разі 

виявлення у платіжному документі помилкових показів лічильника споживач має 

повідомити про це відповідного оператора системи/ППКО та електропостачальника та 

надати фактичні покази лічильника.  

Пунктом 8.6.17 глави 8.6 розділу VIII ККО встановлено, що оператор 

системи/ППКО має забезпечити протягом п’яти робочих днів від дня отримання 

відповідного повідомлення проведення перевірки вказаних у рахунку показів 

лічильника, а в разі потреби протягом 20 робочих днів забезпечити перевірку 

лічильника та, у разі потреби, виправити помилкові дані, та проінформувати споживача 

про результати перевірки. Електропостачальник, оператор системи та споживач за 

ініціативою однієї зі сторін оформлюють акт звірки спожитої та сплаченої електричної 

енергії відповідно до отриманих фактичних показів ЗКО. 

Пунктом 7.5 розділу VII ПРРЕЕ визначено, що припинення повністю або 

частково постачання електричної енергії споживачу здійснюється, зокрема, 

електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 

10 робочих днів до дня відключення у разі заборгованості з оплати за спожиту 

електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником; 

Попередження про припинення повністю або частково постачання (розподілу 

або передачі) електричної енергії оформлюється після встановлення факту наявності 

підстав для вчинення вказаних дій та надається споживачу окремим письмовим 
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повідомленням, у якому зазначаються підстава, дата і час, з якого електропостачання 

буде повністю або частково припинено, прізвище, ім'я, по батькові, підпис 

відповідальної особи, якою оформлено попередження. 

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого 

вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної 

кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим 

відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою 

рекомендованим листом). 

Попередження про припинення постачання електричної енергії може надаватись 

споживачу в інший спосіб, передбачений договором з електропостачальником та 

договором з оператором системи або додатками до нього. 

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є 

заборгованість споживача перед відповідним учасником роздрібного ринку, у 

попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається 

сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість 

виникла. 

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до 

дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії 

споживачу не припиняється. 

Оператор системи протягом одного робочого дня після надання споживачу 

попередження про припинення електроживлення повідомляє про це 

електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку. У разі 

отримання оператором системи від електропостачальника звернення щодо відключення 

електроустановки споживача оператор системи має повідомити адміністратора 

комерційного обліку про отримання відповідного звернення протягом дня його 

отримання. 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 року № 303 

«Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в 

умовах воєнного стану», Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанови 

НКРЕКП, на підставі яких провести позапланові невиїзні перевірки в частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу, зокрема: 

дотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) 

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

зокрема  вимог підпункту 1 частини третьої статті 46 Закону про ринок електричної енергії 

в частині дотримання інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, ПРРЕЕ та ККО; 

дотримання  ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 41916045) 

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

зокрема  вимог підпункту 1 частини другої  статті 57 Закону  про ринок електричної енергії 

в частині дотримання інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, ПРРЕЕ та ККО. 

 

 

Директор  

Департаменту ліцензійного контролю                                          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011)  

у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення 

цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 

___________________                                                                                       № _______________ 

Київ 

 

 

Про проведення позапланової  

невиїзної перевірки  

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ 

ПОСЛУГИ» 

 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 

2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,   
 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Провести позапланову невиїзну перевірку ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (код ЄДРПОУ 

41916045) у частині питань, необхідність перевірки яких стала підставою для 

здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 


