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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 
 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 717 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 177, 

НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну 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 21 січня 2022 року по 22 червня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 160 (далі – Акт перевірки № 160). 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 01.08.2022 № 22760/1001 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 160, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 160 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

(далі – Закон) 

 

 
 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

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, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі – Кодекс) 

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 укладати договори, 

які є обов'язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 
 

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 та 

кодексу системи передачі; 
 

яким, зокрема, встановлено, 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. 
 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Кирнос В. Г. 21.01.2022 звернувся до 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою (вх. від 21.01.2022 № 000980451458)  

про стандартне приєднання до електричних мереж житлового будинку, а саме збільшення 

потужності з 4,0 кВт до 30,5 кВт (другий ступінь потужності). 
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Відповідно до положень пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу договір про приєднання 

вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про 

приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до Кодексу, та документів, що додаються до неї. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано гр. Кирносу В. Г. технічні 

умови на стандартне приєднання від 02.02.2022 № ТУ 008011 020222 1 03 53 1 000000 1 та рахунок 

на сплату послуги зі стандартного приєднання від 02.02.2022 № 95505508. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, 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. 
 

03.02.2022   гр. Кирносом В. Г. здійснено оплату вартості послуги зі стандартного приєднання  

у сумі 34 294,20 грн, що складає 100% вартості послуги зі стандартного приєднання. 

Таким чином, послуга зі стандартного приєднання відповідно до умов укладеного договору 

мала бути надана до 04.04.2022. 
 

Згідно з пунктом 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних мереж 

системи розподілу (додаток 1 до Кодексу), виконавець послуг зобов’язаний  забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж 

зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки 

приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу  

у строки, встановлені Кодексом. 

Відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (у редакції, що діяла до 

07.06.2022) операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання послуг з 

приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24.02.2022 договорами про 

приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, необхідно повідомити замовників згідно 

з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про 

неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх 

офіційного закінчення. 

Відповідно до пункту 5.4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) сторони не несуть відповідальності за 

невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. 

Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної 

сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість 

та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили 

підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її 

територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі 

продовжується на строк дії обставин непереборної сили. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 28.04.2022 № 13706/1001 

повідомило гр. Кирноса В. Г. про факт настання обставин непереборної сили, які об’єктивно 

унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань з приєднання до електричних 

мереж систем розподілу та зазначило, що надання послуги з приєднання буде поновлено після 

завершення строку дії обставин непереборної сили. 

При цьому, комісією з перевірки встановлено, що вказаний лист було надано замовнику 

після завершення терміну надання послуги зі стандартного приєднання (після 04.04.2022). 
 

Разом з цим, із наявних в комісії з перевірки матеріалів встановлено, що АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 07.07.2022 № 20262/1001 повідомило НКРЕКП 

щодо виконання зобов’язання з надання послуги зі стандартного приєднання – повідомлення про 

надання послуги з приєднання від 25.06.2022 № ПВ 008011 020222 1 03 53 1 250622. 

29.06.2022 за адресою гр. Кирноса В. Г. представниками АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виконані роботи по заміні розрахункового засобу вимірювальної техніки про 

що складено акт від 29.06.2022, який було підписано гр. Кирносом В. Г. 
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Аналогічна інформація була надана листом АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

від 08.07.2022 № 20332/1001. 
 

 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 01.08.2022 № 22760/1001, 

положеннями пункту 12.9 розділу ХІІ Кодексу встановлено, що оператор системи розподілу 

передає інформацію, надає доступ до неї та/або оприлюднює її відповідно до вимог центрального 

органу виконавчої влади, що здійснює формування та реалізацію державної політики у сфері 

енергетики, Регулятора та умов договорів, укладених на ринку електричної енергії України. 

Оприлюднення інформації здійснюється шляхом публікації в офіційних засобах масової 

інформації та/або розміщення на офіційних вебсайтах у мережі Інтернет. 

Доступ Користувачів та споживачів до інформації здійснюється ними в індивідуальному 

порядку та забезпечується відповідними технічними можливостями (листування, звернення до 

кол-центру, особистий електронний кабінет тощо). 

24.02.2022 Товариством у зв’язку з військовою агресією та опублікуванням указу 

Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 щодо введення воєнного стану на всій території 

Українир починаючи з 05 годин 30 хвилин 24.02.2022, на офіційному сайті АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розміщено «Повідомлення про настання обставин 

непереборної сили» за посиланням https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections. 

Після прийняття постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про затвердження Порядку 

тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного 

стану» (далі – Постанова № 352) на офіційному сайті за вищевказаним посиланням було 

розміщено Порядок тимчасового приєднання електроустановок. У зв’язку з чим «Повідомлення 

про настання обставин непереборної сили» розміщено нижче на сторінці. 

На виконання вимог пункту 4 Постанови № 352, згідно листа НКРЕКП від 29.03.2022 

№ 2100/17.1.3/7-22, замовнику направлено лист від 28.04.2022 № 13706/1001 з повідомленням про 

неможливість надання послуги з приєднання до електричних мереж під час дії воєнного стану на 

території України та відповідно неможливості виконання зобов’язань ОСР за Договором про 

стандартне приєднання певної потужності від 02.02.2022  № 008011 020222 1 03 53 1 000000 1, у 

зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх офіційного закінчення. Лист направлено 

електронною поштою на адресу замовника, яка була вказана в заяві про приєднання 

електроустановки певної потужності. 

У зв’язку з настанням форс-мажорних обставин через військову агресію існувала 

ймовірність загрози життю та здоров’ю працівників Товариства під час виконання службових 

обов’язків. Тому, основну кількість персоналу було виведено у відпустки. Інша частина офісного 

персоналу працювала на віддаленому режимі (в тому числі за межами області) без можливості 

використання принтерів та сканерів. У зв’язку з цим, підготовка, друк та підписання листів 

замовникам про тимчасову призупинку реалізації приєднання, на період дії правового режиму 

воєнного стану, зайняла багато часу, що в свою чергу, зумовило відправку таких листів після 

настання нормативного терміну реалізації. 

25.06.2022 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано послугу з приєднання 

до електричних мереж про що свідчить повідомлення про надання послуги з приєднання. 
 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за результатами аналізу офіційного 

вебсайту АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за посиланням https://www.dtek-

dnem.com.ua/ru/connections не встановлено наявності за вказаним посиланням «Повідомлення про 

настання обставин непереборної сили». При цьому, вказане повідомлення розміщено за 

посиланням https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/about-connections. 

Додатково слід зазначити, що відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV 

Кодексу факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику 

повідомленням про надання послуги з приєднання. 

При цьому, листами від 07.07.2022 № 20262/1001 та від 08.07.2022 № 20332/1001 АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило НКРЕКП щодо виконання зобов’язання з надання 

послуги зі стандартного приєднання – повідомлення про надання послуги з приєднання  

від 25.06.2022 № ПВ 008011 020222 1 03 53 1 250622. 
 

 

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections
https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections
https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections
https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/about-connections
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 23359034) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу 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 АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ 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 16 серпня  

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

позапланової невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 160, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 717 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 13 липня 2022 року № 177, установлено, що 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) 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; 
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пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

зокрема, встановлено, 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; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для 

здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 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 та кодексу системи 

передачі. 

 

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 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) 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 


