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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження 

НКРЕКП «Про  усунення порушень ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 14 червня 2022 року № 595 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та посвідчення на проведення перевірки від 15 червня 2022 року 

№ 157 НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ 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 08 квітня 2021 року по 16 червня 

2022 року, за результатами якої складено Акт від 23 червня 2022 року № 139.  
 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 08.07.2022 

№ 06/100/6577 надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування до Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 23 червня 2022 року № 139.  
 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки встановлено 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 Ліцензійних 

умов з розподілу електричної 

енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

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 визначено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 
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затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310 

 

 

 

 

 

 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. Для 

електроустановок замовника другого ступеня 

потужності цей строк становить 60 календарних днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання. 

 

Щодо взаємовідносин з гр. Ворони Л. І. 

Перевіркою встановлено, що між гр. Вороною Л. І. та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» укладено Договір про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу від 16.04.2021 № К-07-21-0401 (далі – Договір від 

16.04.2021 № К-07-21-0401), невід’ємним додатком до якого є відповідні Технічні умови 

стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 16.04.2021  

№ К-07-21-0401. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності становить 

13 кВт (І ступінь потужності). 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 01.01.2021), визначено 

що строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого 

ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних 

днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. 

Зважаючи, що 26.04.2021 замовником, на виконання умов Договору від 16.04.2021  

№ К-07-21-0401 сплачено у повному обсязі вартість послуги зі стандартного приєднання до 

електричних мереж, послуга з приєднання по Договору від 16.04.2021 № К-07-21-0401 мала бути 

надана гр. Вороні Л. І. до 10.06.2021 (включно). 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 10.06.2022 № 06/100/5746 надало до НКРЕКП копію акту 

приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж Ліцензіата 

електроустановок Замовника від 21.02.2022 № 91651476 без підпису гр. Ворони Л. І. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало підписаний Сторонами акт про надання послуги з приєднання 

до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт надання послуги з приєднання, 

що свідчить про недотримання встановлених Кодексом та Договором від 16.04.2021  

№ К-07-21-0401 термінів надання послуги зі стандартного приєднання гр. Вороні Л. І. на  

365 календарних днів (станом на 10.06.2022). 

За поясненнями ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданими 

НКРЕКП листом від 08.07.2022 № 06/100/6577, Товариство, листом від 10.06.2022 

№ 03/800/5716 направило повторно акт приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до 

електричних мереж Ліцензіата електроустановок Замовника від 21.02.2022 № 91651476. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до інформації щодо 

відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua) станом на 11.07.2022, розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), зазначене вище поштове відправлення 

від 10.06.2022 року вручене члену сім’ї 16.06.2022. 

Щодо взаємовідносин з гр. Савчуком М. Ф.   

Перевіркою встановлено, що між Товариством та гр. Савчуком М. Ф. укладено Договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 13.09.2021 (далі – 
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Договір від 13.09.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок від 16.09.2021  № ТУ007024160921 1 10 14 1 000000 1 (у спосіб 

зазначений у заяві про приєднання – за місцем подання заяви). Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 17 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Зважаючи, що 04.10.2021 гр. Савчуком М. Ф. на виконання умов Договору від 13.09.2021 

у повному обсязі сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з приєднання мала бути 

надана гр. Савчуку М.Ф. до 03.12.2021 (включно).  

Гр. Савчук М. Ф. у своєму зверненні від 19.01.2022 (вх. НКРЕКП від 20.01.2022  

№ С-982/22) зазначає, що станом на 19.01.2022 не виконані будівельно-монтажні роботи за 

договором від  13.09.2021. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 10.06.2022 № 06/100/5746, надано до НКРЕКП копію 

повідомлення про надання послуги з приєднання від 21.02.2022 № ПВ007024160921 1 10 14 1 та 

пояснення, відповідно до яких (мовою документа): «…Послуга стандартного приєднання 

належних Замовнику електроустановок, розташованих за адресою: Київська обл.,  

Бучанський р-н, с. Бузова, кадастровий № 3222480800:08:002:5124, до електричних мереж  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надана у повному обсязі.». 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листі від 10.06.2022 № 06/100/5746 не надало копії документа, що 

підтверджує дату надання замовнику повідомлення про надання послуги з приєднання 

гр. Савчуку М. Ф. на його адресу зазначену в заяві про приєднання, що свідчить про 

недотримання встановлені Кодексом та Договором від 13.09.2021 терміни надання послуги зі 

стандартного приєднання гр. Савчуку М.Ф. на 189 календарних днів (станом на 10.06.2022).  

За поясненнями ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданими 

НКРЕКП листом від 08.07.2022 № 06/100/6577, Товариство, у спосіб зазначений у заяві про 

приєднання, а саме за вказаною замовником поштовою адресою, надало гр. Савчуку М. Ф.  

повідомлення про надання послуги з приєднання № ПВ007024160921 1 10 14 1 21022022 

від 21.02.2022 та надало копію листа від 21.02.2022 №04/522 про направлення на адресу 

споживача повідомлення про надання послуги з приєднання. 

Щодо взаємовідносин з гр. Поціпух О. П. 

Перевіркою встановлено, що між Товариством та гр. Поціпух О. П. укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 07.09.2021 (далі – Договір 

від 07.09.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 10.09.2021  № ТУ006507100921 1 10 06 1 000000 1 (у спосіб зазначений у 

заяві про приєднання – за місцем подання заяви). Величина замовленої до приєднання (у точці 

приєднання) потужності становить 15 кВт (І ступінь потужності). 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності 

становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Зважаючи, що 22.09.2021 гр. Поціпух О. П. на виконання умов Договору від 07.09.2021 у 

повному обсязі сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж, 

відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з приєднання мала бути надана 

гр. Поціпух О. П. до 06.11.2021 (включно).  
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Гр. Куць А. В., який діє в інтересах гр. Поціпух О. П. у своєму зверненні від 14.01.2022 

(вх. НКРЕКП від 17.01.2022 № К-707/22) зазначає, що (мовою документу): «на момент написання 

листа затримка зі сторони компанії вийшла за термін в 45 днів (термін зазначений на сайті та 

в договорі) на 64 дні». 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало повідомлення про надання послуги з приєднання  

гр. Поціпух О.П. та копії документа, що підтверджує дату надання замовнику повідомлення, яке 

підтверджує факт надання послуги з приєднання. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшов лист ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 10.06.2022 № 06/100/5746 з додатками до нього, яким 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП пояснення, 

відповідно до яких (мовою документу): «…Зазначаємо, що БМР за умовами Типового Договору 

про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 10.09.2021, для 

електрозабезпечення належних гр. Поціпух О.П. електроустановок, було заплановано 

Товариством виконати в термін до 31.03.2022. 

Наразі Товариством відновлені та ведуться роботи щодо приєднання електроустановок 

Замовника до електромереж Товариства, роботи будуть виконані у найкоротші терміни. 

Затримка виконання Товариством послуги приєднання наразі спричинена внаслідок військових 

дій російської федерації, що відбулися на території Київської області, у т. ч. і через виїзд даного 

замовника з України…». 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом недотримано встановлені Кодексом та 

Договором від 07.09.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання   

гр. Поціпух О. П. на 216 календарних днів (станом на 10.06.2022). 

За поясненнями ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданими 

НКРЕКП листом від 08.07.2022 № 06/100/6577, Товариство, у спосіб зазначений у заяві про 

приєднання, а саме електронною поштою, надало гр. Поціпух О.  П. повідомлення про надання 

послуги з приєднання № ПВ006507100921 1 10 06 1 15062022 від 10.06.2022 та надало копію 

знімку екрану про направлення на електронну адресу споживача 15.06.2022  повідомлення про 

надання послуги з приєднання. 

Щодо взаємовідносин з гр. Карасьовим О. Г. 

Перевіркою встановлено, що між Товариством та гр. Карасьовим О. Г. укладено Договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 08.10.2021 (далі – 

Договір від 08.10.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок від 20.10.2021 № ТУ009261201021 1 10 12 1 000000 1 (у спосіб 

зазначений у заяві про приєднання – за місцем подання заяви). Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 40 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Зважаючи, що 23.10.2021 гр. Карасьовим О.Г. на виконання умов Договору від 08.10.2021, 

у повному обсязі сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж, 

відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з приєднання мала бути надана 

гр. Карасьову О.Г. до 23.12.2021 (включно).  

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало повідомлення про надання послуги з приєднання 

гр. Карасьову О.Г., яке підтверджує факт надання такої послуги. 

Комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшов лист ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 10.06.2022 № 06/100/5746 з додатками до нього, яким 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП пояснення, 
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відповідно до яких (мовою документа): «…Компанією було розроблено індивідуальну проектну 

документацію на зовнішнє електропостачання об'єкта та до 28.02.2022 заплановано було 

виконати будівельно-монтажні роботи. 

Наразі Товариством відновлені та ведуться роботи щодо приєднання електроустановок 

Замовника до електромереж Товариства, роботи будуть виконані у найкоротші терміни. 

Затримка виконання Товариством послуги приєднання наразі спричинена внаслідок військових 

дій російської федерації, що відбулися на території Київської області.…». 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом недотримано встановлені Кодексом та 

Договором від 07.09.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання  

гр.  Карасьову О. Г. на 170 календарних днів (станом на 10.06.2022).  

За поясненнями ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданими 

НКРЕКП листом від 08.07.2022 № 06/100/6577, Товариство, у спосіб зазначений у заяві про 

приєднання, а саме в електронному кабінеті споживача, надало гр. Карасьову О. Г.  

повідомлення про надання послуги з приєднання № ПВ009261201021 1 10 12 1 12062022  

від 12.06.2022 та надало копію знімку екрану про повідомлення в електронному кабінеті 

споживача 14.06.2022  повідомлення про надання послуги з приєднання. 

Щодо взаємовідносин з гр. Єременком В. В. 

Перевіркою встановлено, що між Товариством та гр. Єременком В. В. укладено договір 

про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 21.09.2021 (далі – 

Договір від 21.09.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних 

мереж електроустановок від 23.09.2021 ТУ007515230921 1 10 14 1 000000 1 (у спосіб зазначений 

у заяві про приєднання – за місцем подання заяви). Величина замовленої до приєднання (у точці 

приєднання) потужності становить 20 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, визначено що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.  

Зважаючи, що 08.10.2021 гр. Єременко В.В. на виконання умов Договору від 21.09.2021, у 

повному обсязі сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до електричних мереж, 

відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, послуга з приєднання мала бути надана 

гр.Єременку В.В. до 09.12.2021 (включно).  

Гр. Єременко В.В. у своєму зверненні від 15.01.2022 (вх. НКРЕКП від 17.01.2022 № ЗВГ 

Є-738/22)  зазначає що (мовою документу): «сегодня 15.01.2022, меня по настоящий момент еще 

не подключили». 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 10.06.2022 № 06/100/5746 надало до НКРЕКП копію повідомлення про 

надання послуги з приєднання від 16.02.2022 № ПВ007515230921 1 10 14 1 та пояснення, 

відповідно до яких (мовою документа): «…Послуга стандартного приєднання належних 

Замовнику електроустановок індивідуального житлового будинку за адресою: Київська область, 

Києво-Святошинський район, с. Хотів, вул. Миру, кадастровий номер 3222487200:04:006:0577, 

до електричних мереж ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надана у 

повному обсязі.». 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листі від 10.06.2022 № 06/100/5746 не надало підтвердження 

надсилання повідомлення про надання послуги з приєднання гр. Єременку В. В. на його 

адресу, зазначену в заяві про приєднання, що свідчить про недотримання встановлених  

Кодексом та Договором термінів надання послуги зі стандартного приєднання  гр. Єременку В.В. 

на 183 календарних днів (станом на 10.06.2022). 

За поясненнями ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданими 

НКРЕКП листом від 08.07.2022 № 06/100/6577, Товариство, у спосіб зазначений у заяві про 

приєднання, а саме за вказаною замовником поштовою адресою, надало гр. Єременку В. В. 

повідомлення про надання послуги з приєднання № ПВ007515230921 1 10 14 1 16022022 
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від 16.02.2022 та надало копію листа від 16.02.2022 №04/518 про направлення на адресу 

споживача повідомлення про надання послуги з приєднання. 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти:  

1. постанову, якою:  

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) у строк до 01 серпня 2022 року 

надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином 

завірену копію акта приймання-передачі послуги зі стандартного приєднання електроустановок 

до  електричних  мереж, підписану гр. Вороною Л. І.  та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про застереження ПрAT «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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 19 липня 2022 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 23 червня 2022 року № 139, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 14 червня 2022 року № 595 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

виїзної перевірки 15 червня 2022 року № 157, установлено, що ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 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; 



пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк 

становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(в редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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:  
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 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  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ 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» 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, згідно з Актом 

позапланової невиїзної перевірки від 23 червня 2022 року № 139, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 14 червня 2022 року № 595 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

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, яким 

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії (в редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 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 у строк до 01 серпня 2022 року надати до НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірену 

копію акта приймання-передачі послуги зі стандартного приєднання 

електроустановок до  електричних  мереж, підписану гр. Вороною Л. І.  та 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


