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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 577 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 

посвідчення на проведення перевірки від 17 червня 2022 року № 158 НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) (далі 

– ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, за період 

діяльності з 01 січня 2021 року по 20 червня 2022 року, за результатами якої складено 

Акт від 27 червня 2022 року № 140.  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало до НКРЕКП письмові 

пояснення та обґрунтування до Акта позапланової невиїзної перевірки від 27 червня 

2022 року № 140.  

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» 

 

 

 

пункту 8.6.9 глави 8.6 розділу VIII 

Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 311 (далі – ККОЕЕ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 7.5 розділу VII Правил 

роздрібного ринку електричної 

енергії, затвердженого постановою 

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;  

 

яким встановлено, що у разі ненадання споживачем 

(крім індивідуальних побутових споживачів) звіту про 

покази лічильників за розрахунковий місяць протягом 

трьох календарних днів після закінчення 

розрахункового місяця та за відсутності переданої 

(зчитаної) з них інформації засобами дистанційного 

зчитування та передачі даних, а також за відсутності 

контрольного огляду ЗКО протягом розрахункового 

місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної 

енергії за розрахунковий місяць визначається 

розрахунковим шляхом за значенням середньодобового 

обсягу споживання; 

 

яким встановлено, що попередження про припинення 

повністю або частково постачання (розподілу або 

передачі) електричної енергії оформлюється після 

встановлення факту наявності підстав для вчинення 
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НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 312 

 

вказаних дій та надається споживачу окремим 

письмовим 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 

Щодо розрахунку обсягу спожитої електричної енергії споживачем ФО Бойко Г. М. 

Комісія з перевірки зазначає, що споживачем ФО Бойко Г. М. за період лютий - квітень 

2022  року не були надані покази розрахункових засобів вимірювальної техніки (лічильники НІК 

2303 АРК1 № 0084303 та № 0084302). Таким чином, Ліцензіатом розрахунок обсягів спожитої 

електричної енергії споживача ФО Бойко Г.М. за точками комерційного обліку за лютий та 

березень 2022 року проводився за значенням середньодобового обсягу споживання. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідно до пункту 8.6.9 глави 8.6 розділу 

VIII ККОЕЕ мало розрахувати обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за лютий – 

квітень 2022 року за значенням середньодобового обсягу споживання. 

Комісією з перевірки проведено розрахунок обсягу спожитої (розподіленої) електричної 

енергії за лютий – квітень 2022 року за значенням середньодобового обсягу на основі фактичних 

показів лічильника, зафіксованих за період між двома послідовними зчитуваннями показів та 

кількості днів між цими зчитуваннями показів, які мали бути надані до ТОВ «КИЇВСЬКІ 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ». 

Розрахунок здійснено за даними білінгової системи ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», з урахуванням листа Товариства від 24.06.2022 № 1/04/15657, наданого до 

НКРЕКП, для розрахунку взято фактичний показ лічильника (за абоненськими показами) – 45 845 

(лічильник 0084303 – 20 068, лічильник 0084302 – 25 777) станом на 31.12.2021 та фактичний 

показ лічильника – 46 284 станом на 31.01.2022 (лічильник 0084303 – 20 390, лічильник 0084302 

– 25 894)   (за абоненськими показами).  

Джерело 

даних 

Дата зняття 

показу ЗКО 

Показник 

ЗКО 

Кількість днів між показами 

ЗКО, з урахування коефіцієнта 

Різниця в 

показах ЗКО 

Середньодобове 

споживання 

Передано 

споживачєм 
31.12.2021 45845 

31 13 178 425,0968 
Передано 

споживачєм 
31.01.2022 46284 

Перевіркою встановлено, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» мало надати до 

ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» за лютий – квітень 2022 року обсяги спожитої 

(розподіленої) електричної енергії: 

Період 

Нараховано за даним 

ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

кВт год 

Нараховано за 

даним комісії з 

перевірки, кВт 

год 

Відхилення 

Розрахунок обсягу спожитої 

(розподіленої) електричної 

енергії за значенням 

середньодобового обсягу 

Січень 2021 11 919 11 919 0  

Лютий 2021 12 338 12 338 0  

Березень 2021 12 518 12 518 0  

Квітень 2021 7 113 7 113 0  

Травень 2021 7 052 7 052 0  

Червень 2021 10 806 10 806 0  

Липень 2021 16 486 16 486 0  

Серпень 2021 15 371 15 371 0  

Вересень 2021 7 172 7 172 0  

Жовтень 2021 8 763 8 763 0  

Листопад 2021 8 613 8 613 0  

Грудень 2021 13 718 13 718 0  

Січень 2022 13 178 13 178 0  

Лютий 2022 11 902 11 902 0 425,0968*28 = 11902 кВт·год 
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Березень 2022 13 178 13 178 0 425,0968*31 = 13178  кВт·год 

Квітень 2022 10 12 753 -12 743 425,0968*30 = 12 753 кВт·год 

Всього січень 2021 

- квітень 2022 року 
170 137 182 880 -12 743 

 

Комісія з перевірки зазначає, що ФО Бойко Г.М. звернулась до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (вх. Товариства від 25.05.2022 №18/ЦОКК12/13/1/27741) із заявою про 

проведення перерахунку за фактичними показами розрахункових засобів вимірювальної 

техніки та надано  «звіт про покази засобів обліку за розрахунковий місяць» за адресою 

споживача. 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на заяву ФО Бойко Г.М. про здійснення 

перерахунку від 22.05.2022 (вх. Товариства від 25.05.2022 №18/ЦОКК12/13/1/27741) надало 

ФО Бойко Г.М. листом від 26.05.2022 №3/01/3/12732 відповідь про проведення перерахунку за 

фактичними показами розрахункових засобів вимірювальної техніки, здійснило перевірку 

вказаних показів лічильника обліку, виправило помилкові дані, та проінформувало споживача 

про результати перевірки. 

В підтвердження здійснення коригування обсягу спожитої електричної енергії 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП листом від 24.06.2022 

№ 1/04/15657 інформацію з білінгової системи Товариства, та повідомило споживача листом 

від 26.05.2022 №3/01/3/12732 щодо здійснення коригування.  

Щодо припинення електропостачання на об’єкт споживача ФО Бойко Г.М. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило  

споживачу ФО Бойко Г. М. попередження про припинення постачання електричної енергії 

від 09.05.2022 01/3/01/4/БН, у якому зазначено дати припинення постачання електричної енергії 

– починаючи з 09.00 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022, 27.05.2022 та 30.05.2022. 

Відповідно до наряду на відключення від 24.05.2022 №1103, працівниками ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» електропостачання по об’єкту споживача ФО Бойко Г.М., що 

розташований за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.1/12, припинено 24.05.2022. 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 06.06.2022 №1/3/012/12593 

надало до НКРЕКП пояснення (мовою документа): «…Відповідно до звернення Бойко Г.М. щодо 

проведення перерахунку фахівці Товариства 26.05.2022 провели аналіз нарахованих обсягів 

спожитої електричної енергії та за результатом коригування корисного відпуску з розподіленої 

електричної енергії в бік зменшення на 7927 кВтг (за лютий-квітень 2022 року). Скориговані 

обсяги передано Постачальнику. 

Відповідно до вимоги ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» та сформованої заявки 

27.05.2022 електропостачання на об’єкті Бойко Г.М. за адресою: вул. Ш. Руставелі, 1/12 

відновлено…». 

В підтвердження відновлення електропостачання, Товариство листом від 06.06.2022 

№1/3/012/12593 надало до НКРЕКП копію наряду на підключення від 27.05.2022 №1164, 

відповідно до якого розподіл електричної енергії по об’єкту споживача ФО Бойко Г.М., що 

розташований за адресою: м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.1/12, було відновлено 27.05.2022. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 11.07.2022 №1/04/18192 надало НКРЕКП копію заяви 

представника ФО Бойко Г.М.  адвоката Пахолока Т.П. про те, що ФО Бойко  Г.М.  повністю 

відкликає Скаргу від 25.05.2022 подану до НКРЕКП. 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою:  
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Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

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

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про застереження ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 26 липня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 27 червня 2022 року № 140, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 07 червня 2022 року № 577 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 17 червня 2022 року № 158, установлено, що 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

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 7.5 розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312, яким 

встановлено, що попередження про припинення повністю або частково 

постачання (розподілу або передачі) електричної енергії оформлюється  

після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій та 
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надається споживачу окремим письмовим 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; 

пункту 8.6.9 глави 8.6 розділу VIII Кодексу комерційного обліку 

електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 311, яким встановлено, що у разі ненадання споживачем (крім 

індивідуальних побутових споживачів) звіту про покази лічильників за 

розрахунковий місяць протягом трьох календарних днів після закінчення 

розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них 

інформації засобами дистанційного зчитування та передачі даних, а також  

за відсутності контрольного огляду ЗКО протягом розрахункового місяця 

обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць 

визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового обсягу 

споживання. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 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, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) щодо недопущення 

надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


