
Департамент  

ліцензійного контролю  

«28» червня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєктів постанов НКРЕКП «Про проведення позапланових невиїзних  

перевірок ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

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 надійшли звернення від: 

гр. Дегтяра В., надіслане листом Державної інспекції енергетичного 

нагляду України від 29.12.2021 № 7/11.2-4214-21 (вх. НКРЕКП 29.12.2021  

№ Д-21741/21), та гр. Микитюк А. (вх. НКРЕКП 26.05.2022 № М-3892/22)  

щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об’єкта, розташованого за  адресою: 

м. Київ,  вул. Сергія Данченка, 5 до  електричних  мереж ОСР, а саме в частині  

недотримання строку  надання  послуги  з  нестандартного приєднання 

електроустановок ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» до електричних мереж 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Мешканці багатоквартирного 

житлового будинку продовжують сплачувати за спожиту електричну енергію за 

тарифами для юридичних осіб, що свідчить про те, що послуга з приєднання 

багатоквартирного житлового будинку за зазначеною адресою до електричних 

мереж не надана та будинок не приєднаний до електричних мереж оператора 

системи розподілу за постійною схемою в установленому законодавством 

порядку.  
За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначених зверненнях, в 

діях ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вбачаються ознаки 

порушення вимог пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 25.07.2017 № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу 

електричної енергії) щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану 
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діяльність відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» та інших  нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії (у 

редакції, що діяла на дату виникнення договірних відносин), а саме: 

пункту 1.3 розділу I  Правил приєднання електроустановок до електричних 

мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32 (у редакції, що діяла на 

дату виникнення договірних відносин) (далі  – ППЕЕМ), згідно з вимогами якого 

послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що 

укладається за типовою формою (додаток 1 до ППЕЕМ); 

пункту 3.1 Типової форми договору про приєднання до електричних 

мереж, що є додатком 1 до ППЕЕМ, згідно з положеннями якого виконавець 

послуг зобов'язаний, зокрема забезпечити в установленому порядку приєднання 

об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж 

зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення 

потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після 

виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу. 

 пункту 3.1 розділу III ППЕЕМ, згідно з вимогами якого  приєднання, яке 

не є стандартним, передбачає, зокрема забезпечення електропередавальною 

організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт 

та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих 

електроустановок до точки приєднання замовника. Строки виконання 

проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають 

відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та 

правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної 

документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти 

електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення 

електроустановок замовника. 
 

гр. Верещака С. В. (вх. НКРЕКП 31.05.2022 № В-3956/22) та колективне 

звернення мешканців житлових будинків, розташованих за адресою м. Київ, 

вул. Вишняківська, буд. 2 та буд. 4 (вх. НКРЕКП 10.05.2022 № КО-3626/22)  

щодо врегулювання взаємовідносин із ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в частині приєднання об’єктів, розташованих за  адресою: 

м. Київ, вул. Вишняківська, 2  та  вул. Вишняківська, 4  до електричних мереж  

ОСР, а саме в  частині  недотримання  строку  надання  послуги  з  нестандартного 

приєднання електроустановок ТОВ «АРТІГАС» до електричних мереж  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». Мешканці багатоквартирних 

житлових будинків продовжують сплачувати за спожиту електричну енергію за 

тарифами для юридичних осіб, що свідчить про те, що послуга з приєднання 

багатоквартирного житлового будинку за зазначеною адресою до електричних 

мереж не надана та будинок не приєднаний до електричних мереж оператора 
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системи розподілу за постійною схемою в установленому законодавством 

порядку.  
За результатом аналізу інформації, викладеної у зазначених зверненнях, в 

діях ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вбачаються ознаки 

порушення вимог пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП 

від 25.07.2017 № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії) 

щодо обов’язку ліцензіата здійснювати ліцензовану діяльність відповідно до 

законів України «Про електроенергетику», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

«Про ринок електричної енергії» та інших  нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії (у редакції, що діяла на 

дату виникнення договірних відносин), а саме: 

пункту 1.3 розділу I  Правил приєднання електроустановок до електричних 

мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 № 32 (у редакції, що діяла на 

дату виникнення договірних відносин) (далі  – ППЕЕМ), згідно з вимогами якого 

послуга з приєднання надається на підставі договору про приєднання, що 

укладається за типовою формою (додаток 1 до ППЕЕМ); 

пункту 3.1 Типової форми договору про приєднання до електричних 

мереж, що є додатком 1 до ППЕЕМ, згідно з положеннями якого виконавець 

послуг зобов'язаний, зокрема забезпечити в установленому порядку приєднання 

об'єкта Замовника (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж 

зовнішнього електропостачання об'єкта Замовника від місця забезпечення 

потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після 

виконання Замовником зобов'язань, визначених пунктом 3.2 цього розділу. 

 пункту 3.1 розділу III ППЕЕМ, згідно з вимогами якого  приєднання, яке 

не є стандартним, передбачає, зокрема забезпечення електропередавальною 

організацією виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт 

та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих 

електроустановок до точки приєднання замовника. Строки виконання 

проектних, будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт мають 

відповідати строкам, передбаченим чинними будівельними нормами та 

правилами. Обчислення строків виконання будівельно-монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт починається від дати узгодження проектної 

документації та отримання містобудівних умов та обмежень на об'єкти 

електричної мережі, які необхідно спорудити для інженерного забезпечення 

електроустановок замовника. 
 

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» 
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(з урахуванням змін, внесених постановою КМУ від 13 травня 2022 року № 573) 

Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанови НКРЕКП, 

на підставі яких провести позапланові невиїзні перевірки ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 41946011) в частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цих заходів, а саме дотримання вимог 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, пункту 1.3 

розділу I  ППЕЕМ, пункту 3.1 Типової форми договору про приєднання до 

електричних мереж, що є додатком 1 до ППЕЕМ, пункту 3.1 розділу III ППЕЕМ. 

 

 

 

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», постанови Кабінету Міністрів України 

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

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

урахуванням звернень гр. Дегтяра В. (вх. НКРЕКП 29.12.2021 № Д-21741/21) та 

гр. Микитюк А. (вх. НКРЕКП 26.05.2022 № М-3892/22) 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 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», постанови Кабінету Міністрів України 

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

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

урахуванням звернення гр. Верещака С. В. (вх. НКРЕКП 31.05.2022 № В-

3956/22) та колективного звернення мешканців житлових будинків, 

розташованих за адресою м. Київ, вул. Вишняківська, буд. 2 та буд. 4 (вх. 

НКРЕКП 10.05.2022 № КО-3626/22) 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 

 

 


