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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за недотримання вимог вимог 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення порушення АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 19.07.2022 № 789 «Про проведення 
позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП 
здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі 
– АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 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 04 квітня 2022 року по 
09 червня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної 
перевірки від 29 липня 2022 року № 189.  

 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 15.08.2022 № 101/04/03-3105 
надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта позапланової невиїзної перевірки  
від 29 липня 2022 року № 189.  

 

Так, зазначеним Актом позапланової невиїзної перевірки від 29 липня 2022 року  
№ 189 зафіксовано та встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 
46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

пункту 10 Порядку тимчасового 
приєднання електроустановок до 
системи розподілу у період дії в 

Україні воєнного стану, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26 березня 2022 
року № 352 (далі – Порядок) 

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 обов’язок оператора системи 

розподілу не пізніше ніж на п’ятий календарний день з 
дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх 
необхідних документів надати замовнику проєкт договору 
про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок 
вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на 
тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 
до цього Порядку, підписані оператором системи 
розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб 
обміну інформацією. 

 
До НКРЕКП надійшло звернення гр. Лупу С. К. від 18.05.2022 (вх. НКРЕКП від 

18.05.2022 № Л-3737/22) щодо відмови АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у тимчасовому приєднанні електроустановки замовника до мереж 
Товариства, в частині ненадання замовнику проєкту договору про тимчасове приєднання, а також 
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проєкту технічних умов на тимчасове приєднання, яке було розглянуто НКРЕКП, та направлено 
запит НКРЕКП до Ліцензіата листом від 24.05.2022 № 4044/17.1.3/7-22 щодо надання пояснень, 
інформації та копій відповідних документів з питань, порушених у зверненні гр. Лупу С. К. 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 02.06.2022 № 101/33/03-2056 із 
додатками до нього надало запитувану НКРЕКП інформацію. 

За результатом опрацювання наданої Товариством інформації та підтверджуючих 
документів НКРЕКП надіслала відповідь на скаргу гр. Лупу С. К. листом від 09.06.2022 
№ 4685/17.1.3/7-22. 

 

04.04.2022 Фізична особа-підприємець Лупу С. К. (ФОП Лупу С. К.) звернувся до АТ 
«ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з заявою про нестандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу з проєктуванням лінійної частини приєднання об’єкту замовника, 
а саме нежитлового приміщення № 1, розташованого на 1-му поверсі п’ятиповерхового 
будинку з розрахунковою потужністю 7,1 кВт, напругою 0,22 кВ. 

08.04.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було повідомлено листом 
№ 33/10-1-21 ФОП Лупу С. К., що згідно з пунктом 3 Постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 
року № 352 зупинено на період дії в Україні воєнного стану до прийняття НКРЕКП окремого 
рішення дію розділу IV Кодексу та відповідно до пункту 6 Порядку для отримання проєкту 
договору про тимчасове приєднання замовник звертається до оператора системи розподілу за 
місцем розташування його електроустановок із заявою про тимчасове приєднання за формою, 
наведеною у додатку 1 до цього Порядку. 

28.04.2022 Фізична особа-підприємець Лупу С. К. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з заявою щодо тимчасового приєднання об’єкту замовника, нежитлове 
приміщення № 1 розташоване на 1-му поверсі п’ятиповерхового будинку з розрахунковою 
потужністю 7,1 кВт, напругою 0,22 кВ. 

29.04.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було повідомлено листом 
№ 33/10-1157 ФОП Лупу С. К., що його об’єкт входить до складу єдиної архітектурної споруди 
(багатоквартирний будинок) та приєднання об’єкта має відбуватись у рахунок тимчасового 
зменшення величини договірної потужності споживання за договором про надання послуг з 
розподілу електричної енергії багатоквартирного будинку або збільшення договірної потужності 
споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії багатоквартирного 
будинку із подальшою передачею потужності на об’єкт ФОП Лупу С. К. 

 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листі від 02.06.2022 № 101/33/03-2056 на 

запит НКРЕКП від 24.05.2022 № 4044/17.1.3/7-22 було наведено наступні пояснення (мовою 
документу): «Під час розгляду наданої замовником заяви про приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було встановлено, що нежитлове приміщення № 1 по вул… у м. …, 
знаходиться на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку. Балансоутримувачем 
вказаного нежитлового приміщення є Комунальна організація «Житлово-комунальна служба 
Ренійської міської ради» (далі - КО «ЖКС Ренійської МР»). Для комплексного обслуговування 
вказаного житлового будинку створено ОСББ «Локомотив 58-60». Живлення вказаного 
житлового будинку здійснюється від ТП № 35 10/0,4 кВ Регіональної філії «Одеська залізниця» 
АТ «Укрзалізниця». Постачання електричної енергії житлового будинку здійснюється 
відповідно до договору про надання послуг з розподілу електричної енергії від 21.11.2018 №506 
(на умовах укладеного з АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору про постачання 
електричної енергії від 27.01.2017 № 506). 

При цьому повідомляємо, що під час розгляду вказаної заяви про приєднання АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» керувалось Порядком тимчасового приєднання 
електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (далі – Порядок).  

Так, згідно вимог пункту 2 Порядку зупинено, на період дії в Україні воєнного стану, до 
прийняття НКРЕКП окремого рішення, дію розділу IV Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, та Методики (порядку) формування 
плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої постановою 
НКРЕКП від 18.12.2018 № 1965. 
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При цьому, частиною третьою статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність», 
визначено, що об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури) – це будинки і споруди 
житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти 
благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і 
монументально-декоративного мистецтва, території (частини території) адміністративно-
територіальних одиниць і населених пунктів.  

Згідно  статті  1 «Закону України про архітектурну діяльність», технічні умови 
видаються на інженерне забезпечення об’єкта архітектури. 

У зв’язку з тим, що надане в оренду нежитлове приміщення №1 балансоутримувача 
КО «ЖКС Ренійської МР» входить до складу єдиної архітектурної споруди та даний об’єкт вже 
приєднано до електричних мереж, електропостачання наданого замовнику в оренду приміщення 
має відбуватися у складі електропостачання об’єкта архітектури в цілому.  

При цьому, у разі відсутності резерву потужності у власника/балансоутримувача 
об’єкта архітектури, передбачається збільшення загальної потужності зазначеного об’єкта, 
шляхом подання заяви про тимчасове приєднання із відповідними додатками до оператора 
системи розподілу власником (балансоутримувачем) електричних мереж. 

Про зазначене, з метою поновлення розгляду заяви про тимчасове приєднання, після 
усунення зауважень з оформлення/подання документів, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було повідомлено замовника листом від 29.04.2022 № 33/10-1157.». 

 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до частини першої статті 1 Закону України 
«Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» визначено, зокрема, 
багатоквартирний будинок – житловий будинок, в якому розташовано три чи більше квартири. У 
багатоквартирному будинку можуть також бути розташовані нежитлові приміщення, які є 
самостійними об’єктами нерухомого майна; нежитлове приміщення - ізольоване приміщення 
в багатоквартирному будинку, що не належить до житлового фонду і є самостійним об’єктом 
нерухомого майна. 

 

Одночасно, Комісія з перевірки зазначає, що Порядком не заборонено приєднання 
нежитлових приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого майна в 
багатоквартирному будинку, а тому відмова в приєднанні електроустановок замовника до 
системи розподілу, а саме: ненадання замовнику проєкту договору про тимчасове приєднання та 
проєкту технічних умов на тимчасове приєднання свідчить про порушення АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» законодавства, що регулює функціонування ринку електричної енергії. 

 
Відповідно до пояснень АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», наданих до НКРЕКП 

листом від 15.08.2022 № 101/04/03-3105, Товариство зазначає (мовою документа): 
«…АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наголошує на тому, що згідно частини 1 
статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови – це 
комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об’єкта будівництва, які повинні 
відповідати його розрахунковим параметрам щодо водопостачання (з урахуванням потреб 
забезпечення пожежогасіння), тепло-, електро- і газопостачання, водовідведення, зовнішнього 
освітлення, відведення зливових вод та телекомунікації. Тобто, технічні умови видаються на 
інженерне забезпечення об’єкта архітектури. 

Абзацом третім частини першої статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» 
визначено, що об’єкти архітектурної діяльності (об’єкти архітектури) – це будинки і споруди 
житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об’єкти 
благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і 
монументально-декоративного мистецтва, території (частини території) адміністративно-
територіальних одиниць і населених пунктів.  

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності», об’єктами будівництва є будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх 
комплекси та частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури (крім 
трубопроводів внутрішньогосподарських меліоративних систем). 

Державний класифікатор будівель та споруд (ДК 018-2000), затверджений та введений в 
дію наказом Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації від 
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17.08.2000 №507, призначено для використання органами центральної та місцевої виконавчої та 
законодавчої влади, фінансовими службами, органами статистики та всіма суб'єктами 
господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні. 

Так, відповідно до розділу 1 ДК 018-2000 cпоруди - це будівельні системи, пов'язані з землею, 
які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в 
результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт. 

Будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-
огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для 
проживання або перебування людей, розміщення устаткування, тварин, рослин, а також 
предметів. До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, 
торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних 
закладів та закладів освіти та т. ін. 

Отже, окремі приміщення об’єкта архітектури – багатоповерхового житлового будинку 
(квартири, нежитлові приміщення тощо) не підпадають під визначення об'єкти будівництва, 
оскільки вони вже збудовані і введені в експлуатацію у складі об'єкта архітектури. 

Таким чином, технічні умови видаються на об’єкт архітектури в цілому з подальшим 
приєднанням окремих приміщень об’єкта архітектури (у даному випадку нежитлового 
приміщення) від внутрішньобудинкових мереж. 

Отже, для збільшення величини потужності електропостачання житлового будинку в 
цілому або його частини (вбудованого нежитлового приміщення) власник будинку (організація, 
на балансі якої знаходиться будинок) має відповідним чином внести зміни до проектної 
документації будинку та звернутися з відповідним зверненням до власника електричних мереж 
до яких приєднано будинок - АТ «Укрзалізниця», зокрема до її Регіональної філії «Одеська 
залізниця». 

У зв’язку з тим, що надане в оренду нежитлове приміщення №1 балансоутримувача 
КО «ЖКС Ренійської МР» входить до складу єдиної архітектурної споруди та даний об’єкт вже 
приєднано до електричних мереж, електропостачання наданого замовнику в оренду приміщення 
має відбуватися у складі електропостачання об’єкта архітектури в цілому.  

При цьому, у разі відсутності резерву потужності у власника/балансоутримувача об’єкта 
архітектури, передбачається збільшення загальної потужності зазначеного об’єкта, шляхом 
подання заяви про тимчасове приєднання із відповідними додатками до оператора системи 
розподілу власником (балансоутримувачем) електричних мереж.      

Про зазначене, з метою поновлення розгляду заяви про тимчасове приєднання, після 
усунення зауважень з оформлення/подання документів, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було повідомлено замовника листом від 29.04.2022 №33/10-1157.     

Зауважуємо на тому, що норми Закону України «Про архітектурну діяльність» та Закону 
України «Про регулювання містобудівної діяльності» не зупинено на період воєнного стану, 
внаслідок чого АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» при виконанні вимог Порядку, 
затвердженого Постановою НКРЕКП №352 від 26.03.2022р., повинно керуватися також і 
нормами зазначених законів. 

Порушення ОСР законодавства у сфері будівництва тягне за собою відповідальність 
визначену законодавством України. 

Звертаємо увагу, що Порядком не передбачено особливість приєднання вбудованого 
приміщення, яке є складовою частиною єдиного об’єкта архітектури – будівлі. Тобто, вимоги 
законів України «Про архітектурну діяльність» та Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» є чинними та обов'язковими до виконання. 

Про свою позицію щодо приєднання об’єкту  ФОП Лупу С.К. АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» неодноразово повідомляло НКРЕКП листами № 101/33/03-2056 від 
02.06.2022 та № 101/33/03-2288 від 22.06.2022. 

З урахуванням наявних протирічь між нормативними актами, а саме: Порядком та 
Законами України «Про архітектурну діяльність» і «Про регулювання містобудівної діяльності» 
слід зазначити, що згідно з пунктом 2.11 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 
провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 
сферах та ліцензійних умов, затвердженим постановою НКРЕКП №428 від 14.06.2018 р., у разі 
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якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо 
норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне 
(множинне) трактування прав і обов’язків ліцензіатів або повноважень НКРЕКП, така норма 
трактується в інтересах ліцензіата.». 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що в Акті позапланової невиїзної 

перевірки від 29 липня 2022 року № 189 вказано, що ФОП Лупу С. К. звернувся до АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з заявою щодо тимчасового приєднання об’єкту замовника, а 
саме нежитлового приміщення № 1, розташованого на 1-му поверсі п’ятиповерхового будинку. 

Слід зазначити, що в Акті позапланової невиїзної перевірки від 29 липня 2022 року № 189 
наведено визначення нежитлового приміщення, відповідно до частини першої статті 1 Закону 
України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».            

         Пунктом 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії» 
встановлено обов’язок оператора системи розподілу дотримуватися ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших нормативно-
правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії 
 

         Частиною першою статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» встановлено, 
що оператор системи передачі та оператори систем розподілу не мають права відмовити в 
приєднанні електроустановок замовника до системи передачі або системи розподілу за умови 
дотримання замовником кодексу системи передачі та кодексу систем розподілу процедури 
приєднання, визначеної в кодексі системи передачі та кодексі систем розподілу. 
         

          У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, та потребою долати труднощі, які 
постали перед суб’єктами господарювання у воєнний час, необхідності забезпечити стійкість 
економіки в умовах воєнного часу, необхідності спрощення процедури надання замовникам 
послуг з приєднання до електричних мереж, відповідно до Закону України «Про Національну 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та за 
результатами наради, проведеної під головуванням Прем’єр-міністра України 25 березня 
2022 року, доручення Прем’єр-міністра України, що надійшло листом Департаменту 
забезпечення документообігу Секретаріату Кабінету Міністрів України від 25 березня 2022 року 
№ 8094/0/1-22, щодо спрощення процедури приєднання до електричних мереж підприємств, що 
переміщуються у безпечні регіони, з урахуванням їх пріоритетності та стратегічної важливості 
для держави, НКРЕКП постановою від 26 березня 2022 року № 352 (далі – Постанова № 352) 
затвердила Порядок тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії 
в Україні воєнного стану (далі – Порядок). 
         Зазначеним Порядком передбачається, зокрема: 
         стислі терміни надання послуги з приєднання;  
         мінімальний пакет документів для отримання послуги з приєднання;  
         першочергове використання існуючих резервів потужностей системи розподілу, у тому 
числі незадіяних потужностй існуючих споживачів; 
         надання можливості виконання будівельно-монтажних робіт самим замовником та з 
використанням матеріалів та/або обладнання замовника; 
         здійснення за спрощеною процедурою тимчасового приєднання електроустановок до 
електричних мереж на період дії воєнного стану в Україні;  
         визначення вартості надання послуг з приєднання виключно на підставі фактичних витрат 
(без застосування ставок на приєднання);  
         приєднання електроустановок призначених виключно для споживання електричної енергії; 
         призупинення чинного на сьогодні порядку приєднання, визначеного Кодексом систем 
розподілу та Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та 
системи розподілу.  
         При цьому, зазначеним Порядком тимчасового приєднання передбачається перехідний 
період для трансформування у постійне приєднання після завершення на території України 
військового стану. 
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         Відповідно до пункту 2 Постанови № 352, на період дії в Україні воєнного стану до 
прийняття НКРЕКП окремого рішення було зупинено, зокрема, дію розділу IV Кодексу 
систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – 
Кодекс). 
         Згідно з пунктом 5 Порядку, оператор системи розподілу не має права відмовити в 
тимчасовому приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови 
дотримання замовником вимог Порядку та з урахуванням вимог пункту 3 Порядку. 
         Відповідно до положень пункту 10 Порядку, оператор системи розподілу не пізніше ніж на 
п’ятий календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних 
документів надає замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний 
розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за 
формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у 
зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 
         29.04.2022 АТ «ДТЕК Одеські електромережі» було повідомлено ФОП Лупу С.К. що його 
Об’єкт входить до складу єдиної архітектурної споруди (багатоквартирний будинок) та 
приєднання Об’єкта має відбуватись у рахунок тимчасового зменшення величини договірної 
потужності споживання за договором про надання послуг з розподілу електричної енергії 
багатоквартирного будинку або збільшення договірної потужності споживання за договором про 
надання послуг з розподілу електричної енергії багатоквартирного будинку із подальшою 
передачею потужності на Об’єкт ФОП Лупу С.К. 
           

         Слід зазначити, що Порядком не передбачена особливість приєднання вбудованих 
приміщень, які є частиною внутрішнього об’єкта будівлі, а тому чинним законодавством не 
заборонено приєднання нежитлових приміщень, які є самостійними об’єктами нерухомого 
майна в багатоквартирному будинку. 
 

         Додатково зазначаємо, що пунктом 21 Порядку встановлено, що  протягом шести місяців 
після припинення чи скасування на території України воєнного стану тимчасово приєднані 
електроустановки на підставі Порядку (у тому числі електроустановки приєднані за рахунок 
резерву потужності інших споживачів) мають бути приєднані до системи розподілу відповідно 
до вимог Кодексу. 

Крім того, 07.06.2022 на відкритому засіданні НКРЕКП була прийнята постанова 
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352 (щодо приведення 
тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у 
відповідність до вимог Кодексу систем розподілу)», якою були затверджені Правила приведення 
тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у 
відповідність до вимог Кодексу систем розподілу (далі – Правила). 
            Перехід від тимчасового приєднання електроустановок на період воєнного стану 
у постійне здійснюється замовником за однією із таких процедур:  
            шляхом отримання (завершення) послуги з приєднання у порядку, визначеному розділом 
IV Кодексу систем розподілу; 
            шляхом отримання послуги приведення тимчасово приєднаних електроустановок у 
відповідність до вимог Кодексу систем розподілу згідно з вимогами Правил. 

Визначена Правилами процедура приєднання електроустановок за постійною схемою 
передбачає, зокрема: 

звернення замовника до оператора системи розподілу; 
укладення договору приєднання за постійною схемою; 
приведення замовником технічного стану електроустановок і мереж лінійної частини 

приєднання у відповідність до вимог нормативно-технічних документів (якщо будівництво 
лінійної частини приєднання здійснював замовник); 

безкоштовну передачу замовником лінійної частини приєднання оператору системи 
розподілу (якщо будівництво лінійної частини приєднання здійснював замовник); 
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оплату замовником вартості надання послуги відповідно до умов договору про приєднання 
за постійною схемою (за необхідності) або повернення оператором системи розподілу різниці 
коштів (у разі необхідності при стандартному приєднанні); 

виконання оператором системи розподілу заходів із створення технічної можливості з 
передачі електричної енергії замовнику відповідної потужності у точку приєднання з 
дотриманням показників якості; 

підписання сторонами акта про надання послуги з приєднання; 
укладання договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на 

постійній основі. 
Правилами також визначено механізм компенсації замовнику вартості наданих ресурсів 

та матеріалів для можливості забезпечення виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх 
електричних мереж. 

Оплата замовником вартості приєднання за постійною схемою: 
для нестандартного приєднання – передбачає плату за потужність з можливістю її оплати 

рівномірними платежами щомісяця протягом не більше одного календарного року або протягом 
двадцяти робочих днів 90 % цієї плати; 

для стандартного приєднання – визначається як різниця добутку замовленої до приєднання 
потужності і ставки плати за стандартне приєднання та вартості будівництва лінійної частини 
приєднання. У разі від’ємного значення оператор системи розподілу повертає замовнику залишок 
коштів.  

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) за 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії. 

  

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 00131713) до 01 вересня 2022 року надати Фізичній особі-підприємцю  
Лупу С. К. проєкт Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж системи 
розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та проєкт Технічних умов 
тимчасового  приєднання,  про що у термін до 10 вересня 2022 року письмово 
поінформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області, з наданням належним 
чином завірених копій підтвердних документів. 

 
 
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 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 
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 23 серпня  
2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової невиїзної перевірки від 29 липня 2022 року № 189, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 789 «Про 
проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 
невиїзної перевірки від 20 липня 2022 року № 207, установлено, що 
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
(код ЄДРПОУ 00131713) 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 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 
системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352 (далі – Порядок 
тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу), яким 
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встановлено обов’язок оператора системи розподілу не пізніше ніж на п’ятий 
календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх 
необхідних документів надати замовнику проєкт договору про тимчасове 
приєднання, орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт 
технічних умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 
до цього Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у 
заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

  

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, 
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:  
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 
ЄДРПОУ 00131713) за недотримання вимог 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 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 
системи розподілу, яким встановлено обов’язок оператора системи розподілу 
не пізніше ніж на п’ятий календарний день з дати реєстрації заяви про 
тимчасове приєднання та всіх необхідних документів надати замовнику 
проєкт договору про тимчасове приєднання, орієнтовний розрахунок вартості 
приєднання, а також проєкт технічних умов на тимчасове приєднання, за 
формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, підписані оператором 
системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 
інформацією. 

 
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  
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
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, згідно з Актом позапланової невиїзної 
перевірки від 29 липня 2022 року № 189, проведеної відповідно до постанови 
НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 789 «Про проведення позапланової 
невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) усунути порушення 
нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме: 

пункту 10 Порядку тимчасового приєднання електроустановок до 
системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, яким встановлено 
обов’язок оператора системи розподілу не пізніше ніж на п’ятий календарний 
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день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних 
документів надати замовнику проєкт договору про тимчасове приєднання, 
орієнтовний розрахунок вартості приєднання, а також проєкт технічних умов 
на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у додатку 2 до цього 
Порядку, підписані оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про 
приєднання спосіб обміну інформацією, 

для чого до 01 жовтня 2022 року надати Фізичній особі-підприємцю  
Лупу С. К. проєкт Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж 
системи розподілу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та проєкт 
Технічних умов тимчасового приєднання, про що у термін до 20 жовтня  
2022 року письмово поінформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській 
області, з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


