
 

Департамент  
Ліцензійного контролю  

 «21» червня 2022 р. 
 

Голові НКРЕКП 
Членам НКРЕКП 

 

1 

 

 

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, порушення Ліцензійних умов  
з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП 
«Про усунення порушень АТ «ДТЕК  ОДЕСЬКІ  ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 
 На підставі постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 33 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та 
посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 26 січня 2022 року № 100, 
було здійснено позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат) законодавства, що регулює 
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 01 січня 2019 року по 06 лютий 2022 року, за результатами якої 
складено Акт позапланової виїзної перевірки від 15 лютого 2022 року № 114.  

 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 22.02.2022 № 101/04/03-1401 
надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта позапланової виїзної 
перевірки від 15 лютого 2022 року № 114.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової виїзної перевірки встановлено та зафіксовано 
наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої статті 46 
Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 
 
 
 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 
Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 310 
 (далі – Кодекс) 

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 ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
кодексу систем розподілу; 

 
в частині неінформування Замовника щодо повноти 

та належного оформлення документів у спосіб, 
указаний у заяві про приєднання. 

  Щодо звернення гр. Євдощенко О.О. 
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  30.09.2021 гр. Євдощенко О.О. шляхом надання заяви про приєднання електроустановки 
певної потужності до Типового договору та відповідних документів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» замовив послугу з приєднання до електромереж об’єкту. 

  Заявник до заяви щодо приєднання електроустановок до електричних мереж додав згоду 
Комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство смт. Сергіївка» (далі – КП ЖКГ 
смт. «Сергіївка») на розробку технічних умов та підключення земельної ділянки замовника для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадібна 
ділянка). 

   При цьому, заява про приєднання від 30.09.2021 не містить позначки, яка вказує на намір 
Замовника, щодо приєднання електроустановок до електричних мереж суб’єкта господарювання, 
який не є ОСР. 

   Разом з тим, способи обміну інформацією, якими ОСР має повідомити Замовника про 
результати розгляду заяви про приєднання, вказані Замовником – це електронна адреса та засіб 
мобільного зв’язку. 

   За результатами розгляду зазначеної заяви ОСР листом від 04.10.2021 № 33/10-2270/1, 
на поштову адресу Замовника проінформував, що між АТ «ДТЕК Одеські електромережі» та 
КП ЖКГ смт «Сергіївка» укладено Договір про надання послуги з розподілу електричної енергії 
від 01.09.2016 № 159, та повідомило, що вирішення питання щодо приєднання електроустановок 
замовника до електричних мереж суб'єкта господарювання можливе за умови збільшення 
потужності КП ЖКГ смт «Сергіївка» у порядку, визначеному Кодексом. 

   АТ «ДТЕК Одеські електромережі» не проінформувало гр. Євдощенко О.О., що умови 
пункту 4.1.11 глави 4.1 розділу IV Кодексу не застосовуються до електроустановок об'єктів 
(будівель), що належать до житлового фонду, призначених та придатних для постійного або 
тимчасового проживання в них (крім зміни технічних параметрів існуючих користувачів системи 
розподілу до електричних мереж суб'єкта господарювання (споживача електричної енергії). 

   Крім того, при наданні листа від 04.10.2021 № 33/10-2270/1 АТ «ДТЕК Одеські 
електромережі» ОСР не було дотримано вимоги пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, згідно 
з умовами якого інформування Замовника про результати розгляду заяви про приєднання 
здійснюється у спосіб, указаний у відповідній заяві. 

         АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях від 22.02.2022 
№ 101/04/03-1401 (далі – пояснення) зазначає, що електричні мережі Товариства за місцем 
розташування замовника відсутні. Враховуючи намір замовника, що підтверджується його 
зверненням до КП «ЖКГ смт Сергіївка», та згоду власника (балансоутримувача) електромереж 
щодо приєднання об'єкту гр. Євдощенко О.О. до мереж КП «ЖКГ смт Сергіївка», замовнику 
листом № 3/10-2270/1 від 04.10.2021 р. було повідомлено про відсутність можливості 
приєднання саме до мереж КП «ЖКГ смт Сергіївка». АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
за результатом розгляду заяви Замовника не було надано послуги з приєднання 
електроустановок об'єктів (будівель), що належать до житлового фонду, призначених та 
придатних для постійного або тимчасового проживання в них (крім зміни технічних параметрів 
існуючих користувачів системи розподілу) до мереж іншого, ніж ОСР, суб'єкта 
господарювання. 
         Також, Товариство листом  від 04.10.2021 № 33/10-2270/1 повідомило замовника 
про неможливість надання послуги з приєднання та запропонувало 
гр. Євдощенко О.О. звертатись за будь-якими роз'ясненнями з питань приєднання до 
Товариства. 
        АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зазначає, що Заявником у заяві про приєднання 
було некоректно вказано спосіб обміну інформацією, яким ОСР мав повідомити про результати 
розгляду заяви про приєднання, а саме в графі «поштою» була зазначена електронна адреса. 
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пункту 1 частини третьої статті 46 
Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

підпункту 26 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 
 
 
 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 
Кодексу  

(у редакції, що діяла  
до 01 липня 2020 року) 

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 ліцензіата надавати послуги з 
приєднання електроустановки замовника до системи 
розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог 
кодексу систем розподілу; 
 
яким встановлено, що у разі необхідності збільшення 
строку надання послуги зі стандартного приєднання 
через затримку здійснення заходів щодо відведення 
земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики (затримка в погодженні власника 
(власників) або Користувача (Користувачів) земельної 
ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 
календарних днів до закінчення строку надання послуги 
з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із 
замовником) повідомляє замовника про збільшення 
строку проєктування не більше ніж на 10 календарних 
днів (з наданням документального підтвердження 
причин виникнення затримки та зазначенням 
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо 
питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування). 
 

Щодо звернення гр. Замфірової О. Д. 
  

 12.11.2020 гр. Замфірова О.Д. звернулась до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
щодо приєднання до електричних мереж об’єкту.  

 На підставі наданої замовником заяви про приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне приєднання та підготовлено 
проєкт Договору про стандартне приєднання від 12.11.2020 № 0211-2020-0140, який був 
підписаний гр. Замфіровою О.Д. 03.12.2020. 

 08.12.2020 Замовником було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, згідно 
отриманого 03.12.2020 рахунку.  

 Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 22.01.2021. 
 ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був 

повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше 
12.01.2021.  

 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з метою забезпечення електропостачання 
об’єкту замовника направило  до Чорноморської міської ради Одеської області лист від 
21.01.2021 № 07/49-89 та Заяву від 01.11.2021 щодо надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою з відведення земельних ділянок для розміщення нових об’єктів електроенергетики.  

 Рішенням від 23.12.2021 № 161/20-VIII Чорноморська міська рада Одеської області 
відмовила АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо надання вказаного дозволу. 

 10.01.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повторно направило до 
Чорноморської міської ради Одеської області Заяву щодо надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою з відведення земельних ділянок для розміщення нових об’єктів електроенергетики. 
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          АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  надало комісії з проведення перевірки копії 
листів-повідомлень «Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» які 
направлялись Замовнику: від 03.06.2021, від 02.07.2021, від 30.07.2021, від 26.08.2021, від 
24.09.2021, від 22.10.2021, від 19.11.2021, від 16.12.2021, від 14.01.2022, відповідно до яких 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформувало кожні 30 днів Замовника про збільшення 
строку надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів, що не передбачено 
умовами пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла до 01 липня 2020 року і 
що була чинною на час виникнення договірних відносин між сторонами).  

Також, ОСР не надавав документального підтвердження причин виникнення затримки із 
зазначенням найменування організацій, до яких звертався ОСР щодо питання вирішення 
землевідведення з наданням копій офіційного листування, що є порушенням пункту 4.2.4. глави 
4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла від 01 липня 2020 року) у частині не надання 
замовнику документального підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням 
найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з 
наданням копій офіційного листування. 

На дату проведення перевірки тривала процедура надання замовнику послуги з приєднання. 
 

 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях зазначає, що на даний час 
триває процедура надання замовнику послуги з приєднання. Після відведення в установленому 
порядку земельної ділянки для розміщення об’єктів електроенергетики, а також виконання 
проєктно-вишукувальних та будівельно-монтажних робіт, Товариством буде завершено 
приєднання електроустановок замовника до електричних мереж. 
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пункту 5.2.15 глави 5.2. Кодексу 
комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 311  
(далі – ККОЕЕ) (у редакції від 
26.03.2020, що діяла на момент 
виникнення спірної ситуації) 

 
пункту 2.3.6 глави 2.3 Правил 

роздрібного ринку електричної 
енергії, затверджених постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 року №312 

(далі – ПРРЕЕ) 
 

пункту 3.3 Методики (порядку) 
формування плати за приєднання 

до системи передачі та системи 
розподілу, затвердженої 

постановою НКРЕКП від 
18.12.2018 № 1965 

яким встановлено, що термін установлення, а також 
уведення в експлуатацію та облік лічильників в 
індивідуальних побутових споживачів не має 
перевищувати семи робочих днів з дня оплати 
індивідуальним побутовим споживачем вартості цих 
послуг; 

 
 

в частинні, надання послуги з облаштування вузла 
обліку електроустановки протягом 7 робочих днів від 
дня оплати побутовим споживачем вартості цих послуг; 

 

 
 

в частині надання окремого рахунку на первинне 
підключення об’єкта споживача. 

         Щодо звернення гр. Коновальченка А. І. 
 

27.07.2021 гр. Коновальченко Н.В. надала до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
заяву про приєднання до електричних мереж електроустановок.  

На підставі наданої замовником заяви про приєднання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне приєднання та підготовлено 
проєкт договору про стандартне приєднання від 29.07.2021.  

29.07.2021 ОСР виданий рахунок у розмірі 100% вартості послуги за стандартне приєднання 
до електричних мереж системи розподілу, який  був оплачений замовником 04.08.2021. 

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 04.10.2021. 
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12.09.2021 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» здійснена процедура надання послуги 
зі стандартного приєднання та підготовлено Повідомлення про надання послуги з приєднання від 
12.09.2021.  

03.11.2021 на об’єкт замовника була подана напруга та здійснено опломбування приладу 
обліку електричної енергії. 

Комісією з проведення перевірки виявлено відсутність заяви замовника на підключення 
об’єкта. 

Відповідно до заяви про приєднання від 27.07.2021 в колонці «Відомості щодо вибору 
постачальника послуги комерційного обліку (ОСР / інший ППКО)» замовником проставлено 
відмітку «ОСР». 

26.08.2020 гр. Коновальченко Н. В. було оплачено вартість послуги з улаштування вузла 
обліку. 

15.10.2021 ОСР надав послугу з влаштування вузла обліку, що підтверджується наданим 
Актом встановлення вузла обліку від 15.10.2021.   

Після влаштування приладу обліку між АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 
 гр. Коновальченко Н.В. було укладено договір про надання послуг з розподілу електричної 
енергії від 15.10.2021.  

Таким чином, послуга з улаштування вузла комерційного обліку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» була надана споживачу в термін більше ніж 7 робочих днів після оплати 
споживачем вартості цієї послуги, що свідчить про порушення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вимог пункту 5.2.15 глави 5.2. ККОЕЕ (у редакції від 26.03.2020, що діяла 
на момент виникнення спірної ситуації), та пункту 2.3.6 глави 2.3 ПРРЕЕ в частині недотримання 
строку надання послуги з організації вузла комерційного обліку.  

Згідно підпункту 19 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання 
та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 № 375, до гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР належать установлення, 
введення в експлуатацію та облік лічильника електричної енергії індивідуального побутового 
споживача у строк 7 робочих днів з дня оплати індивідуальним побутовим споживачем цих 
послуг. 

Листом від 06.12.2021 №101/26/03-7807 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
направлено реєстр виплат компенсації споживачам за не дотримання гарантованих стандартів 
якості, зокрема у зазначеному реєстрі зазначено гр. Коновальченко А.І. за адресою точки 
розподілу, сума наданої компенсації складає 200 грн.  

Комісією з проведення перевірки виявлено, що 28.10.2021 з боку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано рахунок на первинне підключення побутового споживача, який 
був сплачений гр. Коновальченко Н. В. 28.10.2021 в повному обсязі. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вимог пункту 
3.3 Методики в частині надання окремого рахунку на первинне підключення об’єкта споживача. 

Слід зазначити, що згідно рекомендацій НКРЕКП наданих листом від 22.12.2021 
№ 11436/17.1.4/9-21 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 21.01.2022 здійснено повернення 
гр. Коновальченко Н.В. коштів за надання послуги з первинного підключення у повному обсязі 
(у розмірі 564,53 грн). 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях зазначає, що рахунок на 
оплату послуги з влаштування приладу обліку був наданий гр. Коновальченку А.І. 13.08.2021 для 
зручності замовника, у зв’язку з відвідуванням останньою ЦОК АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з урахуванням роботи центру в умовах карантинного обмеження. 
        Спірне питання між товариством та замовником було врегульовано та зазначене в Акті 
перевірки порушення було усунуте до початку проведення НКРЕКП позапланової перевірки. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушило вимоги підпункту першого частини третьої статті 46 Закону 
України «Про ринок електричної енергії», яким встановлено, що оператор системи розподілу 
зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії та вимоги підпункту 13 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії у частині обов’язку ліцензіата укладати 
договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови 
цих договорів. 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 
1) постанову, якою: 

 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
(код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі 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 ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) усунути порушення нормативно-правових 
актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з 
розподілу електричної енергії, для чого через три місяці після припинення чи скасування 
воєнного стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» належним чином завіреної копії акта щодо надання послуги зі 
стандартного приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у 
Одеській області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, 
щодо стану надання гр. Замфірової О. Д. послуги зі стандартного приєднання згідно з 
укладеним договором про приєднання до електричних мереж від 12.11.2020  
№ 0211-2020-0140. 
 

 
Директор  
Департаменту ліцензійного контролю                                   Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про застереження АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
щодо недопущення надалі 
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 21 червня 2022 року  
на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 
виїзної перевірки від 15 лютого 2022 року № 114, проведеної відповідно до 
постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 33 «Про проведення позапланової 
виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі 
посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 26 січня 2022 року 
№ 100, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) 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: 

пункту 1 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; 
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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310, а саме: 
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV (у редакції, що діяла до 01 червня  

2021 року), яким встановлено, що у разі необхідності збільшення строку 
надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів 
щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або 
Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги  
з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє 
замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на  
10 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин 
виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, до яких 
звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування); 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV у частині інформування Замовника щодо 
повноти та належного оформлення документів у спосіб, указаний у заяві про 
приєднання; 

пункту 5.2.15 глави 5.2 розділу V Кодексу комерційного обліку 
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня  
2018 року № 311 (у редакції, що діяла до 04 грудня 2021 року), яким 
встановлено, що термін установлення, а також уведення в експлуатацію та 
облік лічильників в індивідуальних побутових споживачів не має перевищувати 
семи робочих днів з дня оплати індивідуальним побутовим споживачем 
вартості цих послуг; 

пункту 2.3.6 глави 2.3 розділу II Правил роздрібного ринку електричної 
енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312,  
у частині надання послуги з облаштування вузла обліку електроустановки 
протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим споживачем вартості цих 
послуг; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 
щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання електроустановки 
замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень 
статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання 
замовником вимог кодексу систем розподілу. 

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

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 
введеним відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  
№ 64/2022 та продовженим Указами Президента України від 14 березня 2022 року 
№ 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року  
№ 341/2022, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  
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Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  
з розподілу електричної енергії. 
 
 
Голова НКРЕКП                                                     К. Ущаповський 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 
 

Про  усунення порушень  
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
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» у зв’язку з воєнним станом в Україні  
з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від  
18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022 згідно 
з Актом позапланової виїзної перевірки від 15 лютого 2022 року № 114, 
проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 11 січня 2022 року № 33 
«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 
 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) усунути порушення 
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), а саме: 
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пункту 1 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; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  
(у редакції, що діяла до 01 червня 2021 року), яким встановлено, що у разі 
необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання 
через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 
розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні 
власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки 
(земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 
закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 
узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 
проєктування не більше ніж на 10 календарних днів (з наданням 
документального підтвердження причин виникнення затримки та 
зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо 
питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного 
листування); 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 
енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з приєднання 
електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії  
з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу, 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного 
стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» належним чином завіреної копії акта щодо надання 
послуги зі стандартного приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та 
Відділ НКРЕКП у Одеській області, з наданням належним чином завірених 
копій підтвердних документів, щодо стану надання гр. Замфіровій О. Д. 
послуги зі стандартного приєднання згідно з укладеним договором про 
приєднання до електричних мереж від 12 листопада 2020 року  
№ 0211-2020-0140. 
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