
1 
 

Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«09» серпня 2022 року       Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 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 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 648 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 

посвідчення про проведення перевірки від 06 липня 2022 року № 166, НКРЕКП здійснено 

позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

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

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

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, за період діяльності з 04 квітня 

2016 року по 07 липня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної 

перевірки від 14 липня 2022 року № 146 (далі – Акт № 146).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за дотриманням 

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

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової невиїзної перевірки ліцензіат 

повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти робочих днів після підписання акта про 

результати позапланової невиїзної перевірки з надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від дня 

отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 
 

Акт № 146 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області 21 липня 2022 року рекомендованим листом № 0312719365460, який відповідно до 

інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), розміщеної на 

офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 26 липня 2022 року «Відправлення 

вручено: за довіреністю». 
 

У строк до п'яти робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки 

(граничний термін 02 серпня 2022 року) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не 

надало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 146. 

 
 

Так, Актом позапланової невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 146 встановлено 

наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних 

умов провадження господарської 

діяльності з розподілу 

електричної енергії №932,  

 

 

яким встановлено, що ліцензована діяльність з 

розподілу електричної енергії здійснюється 

відповідно до законів України «Про 

електроенергетику», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», «Про ринок 
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пункту 3.1.7 Правил приєднання 

електроустановок до 

електричних мереж, 

затвердженими постановою 

Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 

у сфері енергетики, від 17.01.2013 

№ 32 (далі – ППЕЕМ) 

 

пункту 3.1 Типової форми 

договору про приєднання до 

електричних мереж, що є 

додатком 1 до ППЕЕМ  

електричної енергії» та інших нормативно- 

правових актів; 

 

в частині незабезпечення оператором системи 

розподілу виконання будівельно-монтажних, 

пусконалагоджувальних робіт та введення в 

експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих 

електроустановок до точки приєднання замовника; 

 

 

 

 

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 

 

Перевіркою встановлено, що між ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 

ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» було укладено Договір про нестандартне 

приєднання від 04.04.2016 № НП-384-16/47215 (зі змінами) (далі – Договір), невід’ємним  

додатком  до якого є Технічні умови від 04.04.2016 № № НП-384-16 (із змінами) (далі – 

Технічні умови). 

На момент виникнення договірних відносин щодо приєднання електроустановки 

житлового будинку до електричних мереж взаємовідносини, які виникали під час приєднання 

новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок 

замовників (крім когенераційних установок) до електричних мереж, регулювалися 

Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17.01.2013 

№ 32 (далі – ППЕЕМ). 

Згідно з вимогами пункту 1.2 ППЕЕМ договір про приєднання до електричних мереж – 

це письмова домовленість сторін, що є документом встановленої форми, який визначає зміст 

та регулює правовідносини між сторонами щодо приєднання електроустановок замовника до 

електричних мереж власника електромереж (далі – договір про приєднання). 

Згідно з вимогами пункту 1.3 ППЕЕМ послуга з приєднання надається на підставі 

договору про приєднання, що укладається за типовою формою (додаток 1 до ППЕЕМ). 

Згідно з вимогами пункту 3.1 ППЕЕМ 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. 

При цьому, 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. 

Згідно з вимогами пункту 3.1 Типової форми договору про приєднання до електричних 

мереж, що є додатком 1 до ППЕЕМ, 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 
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місця забезпечення потужності до точки приєднання) у строки, зазначені в Договорі, після 

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

Згідно з інформацією, наданою ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом 

від 31.01.2022 № 1/3/012/4231 та від 06.07.2022 №1/3/012/17243, Технічними умовами від 

04.04.2016 № № НП-384-16 передбачено черговість будівництва, а саме: І-V черги 

будівництва житлових будинків. 

Відповідно до положень Технічних умов з урахуванням коригування від 02.02.2017 

№ДепТП030/43/1-23/НП-384-16/72256 та Додаткової угоди від 02.02.2017 № 1 до Договору 

про приєднання реалізація послуги з приєднання до електричних мереж передбачена в І-ІІ 

етапи в частині місця забезпечення потужності об’єкта.  

Згідно з пунктом 12.4 Технічних умов передбачено електропостачання будівельних 

механізмів будівельного майданчика, схему підключення вирішити проєктом до початку 

проектування. Тимчасову схему електропостачання будівельних механізмів будівельного 

майданчика замовником було реалізовано Технічним рішенням від 23.12.2016 

№ Деп030/43/1-23/НП-384-16/69570.  

Робочий проєкт електропостачання об’єкта: будівництва ІІ А мікрорайону у 

багатофункціональному житловому районі. 

Комісія з перевірки зазначає, що  ОСР погоджено проєктну документацію - проєкт 

електропостачання об’єкта ІІ етап, підготовлено відповідне Технічне рішення від 10.09.2021 

№ НП-384-16 та визначено плату за надання послуг з приєднання (ІІ етап, І черга, житлового 

будинку № 1 (корпуси 1 - 6)), про що укладено Додаткову угоду від 14.09.2021 № 6 до 

Договору (далі – Додаткова угода №6). 

Згідно з умовами Додаткової угоди № 6 про визначення вартості плати за надання 

послуг з приєднання (ІІ етап, І черга, житлового будинку № 1) і порядку розрахунків за 

договором про приєднання, яке є нестандартним, вартість плати за надання послуг з 

приєднання складала 16 144 908,00 грн.  

Так пунктом 9 Додаткової угоди № 6 сторони доповнили Договір пунктом 4.1.8, згідно 

з яким: «Передбачений цією проектно-кошторисною документацією строк реалізації робіт (II 

етап, І черга, житловий будинок №1) за цим Договором про приєднання складає  

3 календарні місяці з моменту повної оплати замовником вартості послуги з приєднання 

(без урахування проведення процедури закупівель та укладення договору підряду на 

виконання будівельно-монтажних робіт, а також строків виготовлення та поставки 

обладнання індивідуального виробництва), та тільки після передачі Виконавцю послуг 

проектно-кошторисної документації на приєднання до електричних мереж код 74.10.19-

00.00 (ДКПП 016:2010)) у 4 (чотирьох) примірниках разом із актом приймання-передачі 

проектно-кошторисної документації та відведення земельних ділянок в користь ОСР. 

У разі оплати за надання послуг з приєднання за Договором Замовником без передачі 

Виконавцю послуг проектно-кошторисної документації на приєднання до електричних мереж 

код 74.10.19-00.00 (ДКПП 016:2010)) у 4 (чотирьох) примірниках разом із актом приймання-

передачі проектно-кошторисної документації, відлік строку реалізації робіт за цим 

Договором про приєднання не починається. 

Термін надання послуги з приєднання починається після оплати та надання Виконавцю 

послуг належним чином оформлених документів на земельну ділянку для будівництва 

зовнішніх електричних мереж.» (мовою документа). 

Згідно з умовами Договору та відповідно до Акту приймання-передачі проектно-

кошторисної документації від 24.09.2021 ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» було 

передано ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» проектно-кошторисну 

документацію на будівництво електричних мереж зовнішнього електропостачання.  

З дати підписання Акта приймання-передачі проектно-кошторисної документації від 

24.09.2021, який складено на виконання умов Договору, зобов’язання за цим Договором 

вважаються такими, що виконані Замовником в обсязі передачі Виконавцю послуг проектної 

документації, що має назву: будівництво ІІА мікрорайону у багатофункціональному 
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житловому районі (II етап, І черга, житловий будинок №1) для подальшого забезпечення 

Виконавцем послуг виконання умов Договору.  

Комісія з перевірки зазначає, що 13.01.2022 замовником сплачено ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вартість послуги з приєднання (II етап, І черга, житловий 

будинок №1) у сумі 16 144 908,00 грн. 

Таким чином, відповідно до умов Договору послуга з приєднання (ІІ етап, І черга, 

житлового будинку № 1) мала бути надана до 12.04.2022 (включно). 

За інформацією наданою ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП 

листом від 06.07.2022 №1/3/012/17243 (мовою документа) «Також інформуємо, що між 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» 

24.12.2021 укладено Інвестиційний договір № 52-ПООД/02-21 на будівництво будівельної 

частини ТП-8906 - ІІ етап, І черга, ж/б № 1, згідно з яким Замовник виявив бажання 

виконувати будівельну частину ТП-8906 з обладнанням РУ 10/04 кВ з силовими 

трансформаторами ТМГ 1000 кВА, технічним обліком ТП-8906, також обладнання РУ 10 

кВ РП-293, технічний облік в РП-293, кабельно-трубну каналізацію для КЛ 10/0,4 кВ, 

визначену Додатком 1 до ІД. Нині ПАТ «Домобудівний комбінат № 4» не виконано умови п. 

1.1 та п. 1.2 Інвестиційного договору № 52-ПООД/02-21 від 24.12.2021.  

Відповідно до п. 5.1. Інвестиційного договору замовник зобов’язався не пізніше 

04.11.2022 закінчити будівництво, до 02.12.2022 ввести об’єкт в експлуатацію та до 

04.03.2023 оформити право власності на будівлю ТП 8906 на ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та передати йому у власність. 

Таким чином, термін виконання приєднання залежить саме від ПАТ «Домобудівний 

комбінат № 4». 

Комісія з перевірки зазначає, що згідно з вимогами пункту 3.1 ППЕЕМ, 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. 

Тобто, згідно з вимогами ППЕЕМ, обов’язок щодо виконання будівельно-

монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих 

чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника покладався 

виключно на ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в рамках надання послуги 

з приєднання згідно з укладеним договором про приєднання.  

 

Таким чином ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» недотримано термін 

надання послуги з нестандартного приєднання електроустановок ПАТ «Домобудівний 

комбінат № 4» (ІІ етап, І черга, житлового будинку № 1). 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 

Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 

85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) за 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 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) у строк до 15 вересня 2022 року надати до 

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

копію акта приймання-передачі послуги з нестандартного приєднання електроустановок до 
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електричних мереж, підписану ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та 

ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на ПРАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії та Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 09 серпня  

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

позапланової невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 146, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП 28 червня 2022 року № 648 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 06 липня 2022 року № 166, установлено, що 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені 

постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови 

з розподілу електричної енергії), а саме: 

підпункту 3.1.7 пункту 3.7 розділу ІІІ Правил приєднання 

електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 

від 17 січня 2013 року № 32 (далі – Правила приєднання електроустановок) в 

частині обов’язку електропередавальної організації забезпечити виконання 

будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в 
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експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до 

точки приєднання замовника; 

пункту 3.1 розділу 3 Типової форми договору про приєднання до 

електричних мереж, що є додатком 1 до Правил приєднання електроустановок, 

згідно з яким 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; 

пункт 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким 

встановлено, що ліцензована діяльність з розподілу електричної енергії 

здійснюється 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. 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 та 22 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», статті 77 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» 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:  

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії, а саме: 

підпункту 3.1.7 пункту 3.7 розділу ІІІ Правил приєднання 

електроустановок в частині обов’язку електропередавальної організації 

забезпечити виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт 

та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих 

електроустановок до точки приєднання замовника; 

пункту 3.1 розділу 3 Типової форми договору про приєднання до 

електричних мереж, що є додатком 1 до Правил приєднання електроустановок, 

згідно з яким виконавець послуг зобов'язаний, зокрема забезпечити в 
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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 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

яким встановлено, що ліцензована діяльність з розподілу електричної енергії 

здійснюється 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. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 

інші санкції»).  

 

 

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 

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, на підставі Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 146, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 року № 648 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 41946011) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП 

від 25 липня 2017 року № 932 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної 

енергії), а саме: 
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пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, 

яким встановлено, що ліцензована діяльність з розподілу електричної енергії 

здійснюється 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; 

підпункту 3.1.7 пункту 3.7 розділу ІІІ Правил приєднання 

електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 

від 17 січня 2013 року № 32 (далі – Правила приєднання електроустановок), в 

частині обов’язку електропередавальної організації забезпечити виконання 

будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в 

експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до 

точки приєднання замовника; 

пункту 3.1 розділу 3 Типової форми договору про приєднання до 

електричних мереж, що є додатком 1 до Правил приєднання електроустановок, 

згідно з яким 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, 

для чого у строк до 15 вересня 2022 року надати до НКРЕКП та 

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

копію акта приймання-передачі послуги з нестандартного приєднання 

електроустановок до електричних мереж, підписану ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


