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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 12 липня 2022 року № 718 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

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 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 13 січня 2020 року по 07 лютого 2022 року, за результатами якої складено 

Акт від 29 липня 2022 року № 188. (далі – Акт № 188).  

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 № 188 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 05 серпня 2022 рекомендованим листом № 0312719382136, який 

відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення (track.ukrposhta.ua), 

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 11 серпня 

2022  року «Відправлення вручено: відправнику». 

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

(граничний термін 16 серпня 2022 року) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

не надало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 188. 

Так, Актом № 188 встановлено та зафіксовано наступне: 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 
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1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

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 від 14 березня 2018 року 

№ 310 (далі – Кодекс)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу  

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 

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 10 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); 

 

яким визначено, що у разі відсутності повного 

комплекту документів або неналежного оформлення 

документів, що додаються до заяви, поданих особисто 

замовником або через уповноваженого належним чином 

представника, ОСР приймає частину належним чином 

оформлених документів, надає замовнику зауваження 

щодо повноти та належного оформлення документів та 

вносить відповідну інформацію до реєстру заяв 

 

 

Комісія з перевірки зазначає, що 13.01.2020 ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» звернулося до 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з заявою про приєднання електроустановки певної 

потужності від 13.01.2020 №С1301206484 та з повним пакетом документів (розрахункова 

потужністю 50 кВт, ІІІ категорія надійності). 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за результатами розгляду заяви та 

комплекту документів повернуло Замовнику документи листом від 15.01.2020  

№ 1/03/ДепТП/1/./126424 із повідомленням щодо необґрунтованості категорії надійності 

електропостачання та максимального розрахункового навантаження об’єкта та вимогою надати 
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детальний підрахунок навантаження по об’єкту, виконаний у відповідності  

ДБН В.2.5-23:2010 з урахуванням функціонального призначення об’єкта (з ІІІ категорії на II 

категорію). 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з урахуванням вимог НКРЕКП, наданих 

листом від 12.10.2020 №10798/17.1.3/7-20, підготувало та надало ТОВ  «РІЄЛТІС ПЛЮС» проект 

договору про стандартне приєднання до електричних мереж від 18.02.2021 № ЦС2-0375-

21/145270, додатками до якого є технічні умови стандартного приєднання від 18.02.2021 № ЦС2-

0375-21 (далі – ТУ від 18.02.2021 № ЦС2-0375-21) та розрахунок плати за стандартне приєднання. 

ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» листом від  23.03.2021 № 04/-03-21 повернуто Товариству підписаний зі 

своєї сторони договір про стандартне приєднання до електричних мереж від 18.02.2021 № ЦС2-

0375-21/145270.  

Відповідно до пункту 9.1.1 ТУ від 18.02.2021 № ЦС2-0375-21 передбачено встановлення 

КТП-10/0,4 кВ транзитного типу з силовим трансформатором, живлення якої виконати КЛ-10 кВ 

(в землі) в розріз існуючої КЛ-10 кВ «РП146-6988» або «6988-7012», що потребує відведення 

земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики. Зважаючи на необхідність відведення 

земельних ділянок для розміщення об’єктів енергетики ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» рахунок від 18.02.2021 №95370476 на 

сплату 20 % вартості приєднання. 

23.03.2021 ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» на виконання умов Договору від 18.02.2021  

№ ЦС2-0375-21/145270, на підставі рахунку від 18.02.2021 № 95370476, сплачено вартість 

послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж (платіжне доручення від 23.03.2021 

№ 604), а саме у розмірі 15 900,00 грн з ПДВ (20%). 

 

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

від  29.03.2021 № 4/43/ДепРМТП/2/ЦС2-0375-21/147427 звернулось до ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» 

(мовою документа) «Для виконання умов Договору ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

необхідно реалізувати ряд заходів для забезпечення електропостачання Вашого об’єкту). 

Для реалізації обсягу технічних заходів, передбачених технічними умовами № ЦС2-0375-

21 необхідно виконати проектно-вишукувальні роботи (ПВР), що включають в себе інженерно-

геодезичні вишукування (ІГВ) з виконанням топографо-геодезичної зйомки в масштабі 1:500, для 

подальшого узгодження проекту будівництва електричних мереж з Департаментом 

містобудування та архітектури КМДА. 

Для позитивного розгляду проекту електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення 

в Департаменті містобудування та архітектури КМДА необхідно надати (отримавши від Вас) 

наступні документи: 

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно з технічним паспортом на 

об’єкти, що приєднуються до електричних мереж. 

Право власності або право користування земельною ділянкою. 

Отже, для можливості погодження проектної документації в Департаменті 

містобудування та архітектури КМДА та подальшого проведення проектних та будівельно-

монтажних робіт, просимо Вас надати завірені належним чином копії вищезазначених 

документів до ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

Зазначені документи можливо надати в електронному вигляді (сканкопія) на електрону 

адресу: BaranYuM@dtck.com, або (у паперовому вигляді) до Центру обслуговування клієнтів за 

адресами: вул. Закревського, 14 або пров. Новопечерський, 3, для подальшої передачі до 

Департаменту з розвитку мереж та технічних приєднань…». 

 

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

від 15.01.2020 № 1/03/ДепТП/1/./126424, за результатами розгляду заяви ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» 

про надання послуги з приєднання від 13.01.2020 № С1301206484, не надано  замовнику, у 

порядку визначеному вимогами пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, зауваження щодо 

повноти та належного оформлення документів, доданих до заяви про приєднання, 

передбачених пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу. 
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Таким чином, вимога ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зазначена у листі 

від  29.03.2021 № 4/43/ДепРМТП/2/ЦС2-0375-21/147427 щодо необхідності надання 

ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» додаткових документів до заяви про приєднання від 13.01.2020  

№С1301206484 свідчить про порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» вимог 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV Кодексу, яким визначено, що у разі відсутності повного 

комплекту документів або неналежного оформлення документів, що додаються до заяви, поданих 

особисто замовником або через уповноваженого належним чином представника, ОСР приймає 

частину належним чином оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до реєстру заяв. 

 

Перевіркою встановлено, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло 

ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання 

через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики, а саме: 

- листом від 13.05.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151394 про збільшення строку проектування 

до 03.06.2021, додатком до якого було надано копію листа 

ТОВ «КИЇВЕЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» від 13.05.2021 №114; 

- листом від 23.05.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151444 про збільшення строку проектування 

до 13.06.2021, додатком до якого було надано копію листа 

ТОВ «КИЇВЕЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» від 23.05.2021 №122; 

- листом від 03.06.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151429 про збільшення строку проектування 

до 23.06.2021, додатком до якого було надано копію листа 

ТОВ «КИЇВЕЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» від 03.06.2021 №132; 

- листом від 13.06.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151447 про збільшення строку проектування 

до 03.07.2021, додатком до якого було надано копію листа 

ТОВ «КИЇВЕЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» від 13.06.2021 № 140. 

При цьому, замовнику, як документальне підтвердження причин  

виникнення затримки, направлялися виключно копії листів підрядної організації 

ТОВ «КИЇВЕЛЕКТРОСПЕЦМОНТАЖ» від 13.05.2021 №114, від 23.05.2021 №122, від 

03.06.2021 №132 та від 13.06.2021 №140, що виконує проектно-вишукувальні роботи, в яких 

було зазначено про недостатність необхідних документів, а саме щодо підтвердження права 

власності (користування) замовником земельною ділянкою та технічних паспортів на об’єкти 

нерухомості, відмову представників замовника надати підрядній організації необхідні документи 

тощо.  
 

Комісія з перевірки зазначає, що повідомлення від 13.05.2021  

№ 4/43/ДепРМТП/3/151394, від 23.05.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151444, від 03.06.2021  

№ 4/43/ДепРМТП/3/151429 та від 13.06.2021 № 4/43/ДепРМТП/3/151447 не містять 

документального підтвердження причин виникнення затримки та не зазначено найменування 

організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням 

копій офіційного листування та, відповідно, дані повідомлення не відповідають вимогам 

абзацу другого пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу. 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що оскільки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушено процедуру здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника 

(власників) або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)), 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 та послуга 

з приєднання по Договору від 18.02.2021 № ЦС2-0375-21/145270 мала бути надана  

ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС»  до 22.05.2021 (включно). 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 07.02.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 18.02.2021 № ЦС2-0375-21/145270 терміни надання послуги зі 

стандартного приєднання ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС» на 261 календарний день. 
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1. постанову, якою: 
 

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 жовтня 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 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «РІЄЛТІС 

ПЛЮС». 

 

 

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 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 29 липня 2022 року № 188, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 12 липня 2022 року № 718 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 206, 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 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; 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем розподілу), а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, 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 10 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), 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що у разі відсутності 

повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що 

додаються до заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого 

належним чином представника, ОСР приймає частину належним чином 

оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до 

реєстру заяв; 

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 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 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, 
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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: 

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; 

Кодексу систем розподілу, а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, 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 10 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), 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким встановлено, що у разі відсутності 

повного комплекту документів або неналежного оформлення документів, що 

додаються до заяви, поданих особисто замовником або через уповноваженого 

належним чином представника, ОСР приймає частину належним чином 

оформлених документів, надає замовнику зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів та вносить відповідну інформацію до 

реєстру заяв; 

підпункту 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. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 
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штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші 

санкції»).  

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 

 

МП 

 
Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав)________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 
 



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, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та від 12 серпня 

2022 року № 573/2022, згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки 

від 29 липня 2022 року № 188, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП 

12 липня 2022 року № 718 «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, а саме 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 
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становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від 

дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору 

про приєднання, для чого у строк 15 жовтня 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 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «РІЄЛТІС ПЛЮС». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


