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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 10 грудня 2021 року № 2527»  

«Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 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» 
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2021 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 18 листопада 2020 року № 2134,  

на підставі постанов НКРЕКП від 09 вересня 2021 року № 1523 «Про проведення 

планових перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у IV кварталі 2021 року» та від 27 жовтня 2021 року 

№ 1900 «Про збільшення строку проведення планової перевірки АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення про проведення перевірки 

від 06 жовтня 2021 року № 602 НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 23359034) (далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 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 01 січня 2019 року по 31 грудня 2020 року, за результатами якої складено  

Акт планової перевірки від 11 листопада 2021 року № 585, та прийнято постанову 

НКРЕКП від 10 грудня 2021 року № 2527 «Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ 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» 

(далі – Постанова № 2527). 
 

Відповідно до підпункту 1 пункту 2 Постанови № 2527 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зобов’язано урахувати в інвестиційних програмах на 2022  

та 2023 роки статтю «Додатково отриманий дохід за результатами діяльності  

у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування рівними частинами на загальну 

суму 106 740,91 тис. грн (без ПДВ), яка включає: 

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від надання в 

оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності 

ліцензіата, у розмірі 5 329,50 тис. грн (без ПДВ); 

50 % суми додатково отриманого доходу у 2019 році від плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики у розмірі 8 569,50 тис. грн  

(без ПДВ); 

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2019 році коштів у 

розмірі 29 660,32 тис. грн (без ПДВ); 

https://www.nerc.gov.ua/storage/app/uploads/public/61a/e64/d80/61ae64d80a49f910886205.pdf
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50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від надання в 

оренду/суборенду основних засобів (активів), які належать до основної діяльності 

ліцензіата, у розмірі 2 610,50 тис. грн (без ПДВ); 

50 % суми додатково отриманого доходу у 2020 році від плати за доступ до 

елементів інфраструктури об’єктів електроенергетики у розмірі 16 369,50 тис. грн  

(без ПДВ); 

суму зекономлених при виконанні Інвестиційної програми у 2020 році коштів  

у розмірі 44 201,59 тис. грн (без ПДВ). 
 

Листом від 06.05.2022 № 14634/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило НКРЕКП, що Товариство не врахувало в інвестиційній 

програмі на 2022 рік статтю «Додатково отриманий дохід за результатами діяльності  

у 2019 – 2020 роках» у зв’язку з тим, що Інвестиційна програма АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на 2022 рік була схвалена постановою НКРЕКП  

від 10.12.2021 № 2489, тобто в день прийняття Постанови № 2527. Таким чином, 

відповідна сума не була відома завчасно для забезпечення можливсоті її врахування  

в Інвестиційній програмі Товариства на 2022 рік. 

Разом з цим, спорстерігається суттєве скорочення надходжень коштів за послуги  

з розподілу електричної енергії, зокрема, через зниження фактичних обсягів розподілу 

електричної енергії та зниження рівня оплати за надані послуги з розподілу. 

Крім цього, наявні випадки відмови підрядних організацій у виконанні заходів 

інвестиційної програми у визначених обсягах та за ціною, схваленою НКРЕКП. 

Додатково, листом від 25.05.2022 № 16132/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило НКРЕКП, що внаслідок обстрілів у Дніпропетровській 

області має місце пошкодження об’єктів електроенергетики, що розташовані в районі 

проведення бойових дій. Товариство виконує аварійно-відновлювальні роботи 

пошкоджених електричних мереж та вживає всі можливі заходи для забезпечення сталого 

електрозабезпечення споживачів. 

Враховуючи суттєве скорочення надходжень коштів за послуги з розподілу 

електричної енергії, Товариство спрямовує «вільні» кошти насамперед на відновлення 

пошкоджених електричних мереж. 
 

У зв’язку з наведеним АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» звернулось 

з проханням перенести виконання зобов’язання щодо врахування в інвестиційних 

програмах Товариства на 2022 та 2023 роки статті «Додатково отриманий дохід за 

результатами діяльності у 2019 – 2020 роках» без додаткових джерел фінансування 

рівними частинами на загальну суму 106 740,91 тис. грн (без ПДВ) на 2023 та 2024 роки. 
 

Одночасно, Департаментом із регулювання відносин у сфері енергетики 

службовою запискою від 01.06.2022 № 763/17-22, з урахуванням наданих до НКРЕКП 

пояснень АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 06.05.2022 

№ 14634/1001 та від 25.05.2022 № 16132/1001, запропоновано розглянути можливість 

щодо урахування статті «Додатково отриманий дохід за результатами діяльності  

у 2019 – 2020 роках» в інвестиційній програмі Товариства на 2023 рік. 
 

Відповідно до пункту 10.7 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами,  

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства  

у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП  
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від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок), ліцензіат зобов’язаний усунути 

порушення у визначений рішенням строк та не пізніше 10 робочих днів після їх усунення 

надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями 

підтверджуючих документів. 

Відповідно до пункту 10.8 Порядку 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 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, з урахуванням листів АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 06.05.2022 № 14634/1001 та від 25.05.2022 № 16132/1001  

та відповідно до пункту 10.8 Порядку, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Внести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня 2021 року № 2527»  

«Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та здійснення 

заходів державного регулювання» такі зміни: 
 

у підпункті 1 пункту 2: 

слова та цифри «інвестиційних програмах на 2022 та 2023 роки» замінити словами 

та цифрами «інвестиційній програмі на 2023 рік», 

слова «рівними частинами» виключити; 
 

у підпункті 1 пункту 3 слова та цифри «Інвестиційних програмах на 2022 та 2023 

роки суми» замінити словами та цифрами «Інвестиційній програмі на 2023 рік суму». 

 

 

 

Директор  

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про внесення змін до постанови 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 10 грудня 2021 року № 2527 
 

 

 

Відповідно до 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, та ураховуючи листи АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 06 травня 2022 року № 14634/1001 та від 25 травня 2022 
року № 16132/1001, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня  

2021 року № 2527 «Про накладення штрафу на АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

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» такі зміни: 

у підпункті 1 пункту 2 слова та цифри «інвестиційних програмах на 2022 

та 2023 роки» замінити словами та цифрами «Інвестиційній програмі на 2023 

рік», а слова «рівними частинами» виключити; 
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у підпункті 1 пункту 3 слова та цифри «Інвестиційних програмах на 2022 

та 2023 роки» замінити словами та цифрами «Інвестиційній програмі  

на 2023 рік». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 


