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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» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП  

«Про усунення порушень АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 788 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 19 липня 2022 року № 201, 

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 10 листопада 2021 року по 05 липня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 27 липня 2022 року № 183 (далі – Акт перевірки № 183). 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 09.08.2022 № 23766/1001 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 183, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 183 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  
 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 
 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2  

розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

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; 

 

 

яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 
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від 14 березня 2018 року № 310 

(далі – Кодекс) 
дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання 

послуги зі стандартного приєднання через затримку 

здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника 

(власників) або Користувача (Користувачів) 

земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не 

пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення 

строку надання послуги з приєднання письмово (або у 

спосіб, узгоджений із замовником) повідомляє 

замовника про збільшення строку проєктування не 

більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення 

затримки та зазначенням найменування організацій, 

до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного 

листування). 
 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Сангул П. Г. 10.11.2021 звернувся до 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявами (вх. від 10.11.2021 № 000980387116,  

від 10.11.2021 № 000980387365, від 10.11.2021 № 000930387405, від 10.11.2021 № 000980387435, 

від 10.11.2021 № 000980387492) про приєднання електроустановок певної потужності (нове 

приєднання). Величина замовленої до приєднання потужності окремо по кожному об’єкту 36,5 кВт 

(другий ступінь потужності). 
 

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. 

Відповідно до положень пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) у випадку необхідності відведення 

земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок 

замовник сплачує плату за приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку: 

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату вартості приєднання, 

упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних умов, розрахунку вартості плати за 

приєднання до електричних мереж та рахунку на сплату плати за приєднання; 

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком на сплату плати 

за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з наступного робочого дня від дати 

узгодження з усіма заінтересованими сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано гр. Сангулу П. Г. технічні 

умови на стандартне приєднання від 23.11.2021 № 0055192311211036010000001, 

№ 0055242311211036010000001, № 0055302311211036010000001, № 0055342311211036010000001, 

№ 0055382311211036010000001, розрахунки та рахунки 20 % вартості приєднання до електричних 

мереж від 23.11.2021 № 95475568, від 23.11.2021 № 95486235, від 23.11.2021  

№ 95489552, від 23.11.2021 № 95485588 та від 23.11.2021 № 95489821, оскільки надання послуги з 

приєднання передбачає виконання заходів із будівництва об’єктів електричних мереж та відповідно 

і відведення земельних ділянок. 
 

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.  
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У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через 

затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача 

(Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів 

до закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, узгоджений із 

замовником) повідомляє замовника про збільшення строку проєктування не більше ніж на 30 

календарних днів (з наданням документального підтвердження причин виникнення затримки та 

зазначенням найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування). У разі неможливості здійснення ОСР у 

зазначені строки заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики (із причин, не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання 

зобов'язання за договором про приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за 

приєднання не підлягає зменшенню. 
 

13.12.2021 гр. Сангулом П. Г. здійснено оплату 20 % вартості послуги з приєднання 

електроустановок до електричних мереж згідно рахунків від 23.11.2021 № 95475568, № 95485588, 

№ 95486235, № 95489821, № 95489552 окремо по кожному приєднанню у сумі 7 901,52 грн  

(з ПДВ). 

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

мала бути надана до 12.02.2022. 

Відповідно до інформації, наданої листом АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

листом від 14.06.2022 № 17961/1001, Товариство листом від 17.12.2021 № 54778/1001 звернулось 

до ТОВ «Розумні Енергосистеми» щодо надання, не пізніше двох робочих днів з дати отримання 

відповідних листів, кошторисів на виконання проєктних робіт з приєднання об’єктів 

гр. Сангула П. Г. до електричних мереж систем розподілу. 

Також, відповідно до матеріалів, наданих листом АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 14.06.2022 № 17961/1001, Товариство повідомляло гр. Сангула П. Г. про 

продовження строку надання послуги зі стандартного приєднання на 30 календарних днів у зв’язку 

із необхідністю продовження терміну проєктування листами від 17.01.2022 № 1962/1001,  

від 14.02.2022 № 6619/1001, від 14.03.2022 № 9735/1001 та від 12.04.2022 № 11301/1001 додатком 

до яких надавався лише лист від 17.12.2021 № 54778/1001, надісланий до ТОВ «Розумні 

Енергосистеми». 

При цьому, відправка та отримання листа від 17.01.2022 № 1962/1001 підтверджується 

списком згрупованих поштових відправлень від 24.01.2022 № 404 та рекомендованим 

повідомленням про вручення поштового відправлення відповідно. 

Документів, що підтверджують відправлення гр. Сангулу П. Г. листів від 14.02.2022 

№ 6619/1001, від 14.03.2022 № 9735/1001 та від 12.04.2022 № 11301/1001 АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надано. 

Разом з цим, комісією з перевірки встановлено відсутність додатків, наведених у листі  

від 17.12.2021 № 54778/1001. 

Жодних інших дій щодо відведення земельних ділянок АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не здійснювалось. 

Додатково, комісією з проведення перевірки встановлено, що АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 22.04.2022 № 12153/1001, № 12155/1001, № 12156/1001, 

№ 12158/1001 та № 12159/1001 повідомило гр. Сангула П. 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. 

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

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 21.07.2022 № 21694/1001 повідомило НКРЕКП, що 

17.12.2021 Товариством було направлено звернення на ТОВ «Розумні Енергосистеми» про 

виконання проєктно-вишукувальних робіт. Однак, у зв’язку із бойовими діями було закрито 

кадастрову карту, тому підрядник через відсутність інформації щодо кадастрових номерів 
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земельних ділянок не отримав інформацію щодо власників цих земельних ділянок, по яких 

проходить траса проєктованої лінії, та узгодження з ними. 
 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 09.08.2022 № 23766/1001, 

відповідно до положень пункту 4.1 Типового договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) гр. Сангул П. Г. отримав рахунки на сплату 20 % 

вартості приєднань у зв’язку з необхідністю відведення земельних ділянок під будівництво 

об’єктів електроенергетики. 

13.12.2021 Товариством отримано оплату 20 % вартості послуги зі стандартного згідно 

виданих рахунків. 

Таким чином, для виконання заходів з приєднання за адресою гр. Сангула П. Г. необхідно 

збільшення строків надання послуги зі стандартного приєднання, встановлених пунктом 4.2.4 

глави 4.2 розділу IV Кодексу, через потребу здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок. 

Товариство листами від 17.01.2022 № 1962/1001, від 14.02.2022 № 6619/1001,  

від 14.03.2022 № 9735/1001 та від 12.04.2022 № 11301/1001 було надано гр. Сангулу П. Г. 

повідомлення про продовження строку надання послуги зі стандартного приєднання. 

На даний час Товариством виконано проєктно-вишукувальні роботи (передпроєктні 

напрацювання), визначено та формалізовано трасу прокладання мереж до об’єктів замовника. 

Проте, отримати необхідні попередні погодження від комунальних служб та власників земельних 

ділянок на які будуть накладатися обмеження у зв’язку з будівництвом нової електромережі не 

вдалося. 

Зазначене зумовлено тим, що у зв’язку з бойовими діями було закрито кадастрову карту, 

тому підрядник через відсутність інформації щодо кадастрових номерів земельних ділянок не 

отримав інформацію щодо власників земельних ділянок по яких проходить траса проєктованої 

лінії. Таким чином, узгодження траси проєктованої лінії з відповідними власниками земельних 

ділянок призводить до збільшення термінів розробки та узгодження проєктно-кошторисної 

документації. 

Разом з цим, 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. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень пункту 4.2.4 

глави 4.2 розділу IV Кодексу після завершення здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку 

надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР 

інформує замовника. 

При цьомц, комісією з проведення перевірки встановлено та Актом перевірки № 183 

зафіксовано, що відправка та отримання листа від 17.01.2022 № 1962/1001, яким гр. Сангула П. Г. 

повідомлено про продовження строку надання послуги зі стандартного приєднання, 

підтверджується списком згрупованих поштових відправлень від 24.01.2022 № 404 та 

рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення відповідно. Проте, 

Товариством не було надано документів, що підтверджують відправлення гр. Сангулу П. Г. 

повідомлення про продовження строку надання послуги зі стандартного приєднання листами від 

14.02.2022 № 6619/1001, від 14.03.2022 № 9735/1001 та від 12.04.2022 № 11301/1001. 

Разом з цим, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» при наданні пояснень до Акта 

перевірки № 183 листом від 09.08.2022 № 23766/1001 також не було надано документів, що 

підтверджують відправлення гр. Сангулу П. Г. повідомлення про продовження строку надання 

послуги зі стандартного приєднання листами від 14.02.2022 № 6619/1001, від 14.03.2022 

№ 9735/1001 та від 12.04.2022 № 11301/1001. 

Також, 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 

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections
https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/connections
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цьому, вказане повідомлення розміщено за посиланням https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/about-

connections. 
 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 23359034) через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з 

приєднання) письмово інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги зі 

стандартного приєднання гр. Сангулу П. Г. згідно з укладеним Договором про приєднання до 

електричних мереж. 

 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 

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


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 23 серпня 2022 року 

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

невиїзної перевірки від 27 липня 2022 року № 183, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 788 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 19 липня 2022 року № 201, 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 
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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 другого ступеня потужності становить  

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

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в 

погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування); 

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 

(у 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, введеним в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, 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 
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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  

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

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, введеним в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, 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, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, на підставі  Акта позапланової невиїзної 

перевірки від 27 липня 2022 року № 183, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 788 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

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

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в 

погодженні власника (власників) або Користувача (Користувачів) земельної 

ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування), 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з приєднання) письмово інформувати НКРЕКП 

та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів щодо стану надання послуги зі 

стандартного приєднання гр. Сангулу П. Г. згідно з укладеним Договором про 

приєднання до електричних мереж. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


