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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 «Про усунення 

порушення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 792 «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) 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 29 листопада 2021 року по 10 березня 2022 року, за результатами якої 

складено Акт від 04 серпня 2022 року № 199 (далі – Акт № 199).  

 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом  

від 19 серпня 2022 року № 1/11/23727 надало до НКРЕКП письмові пояснення та 

обґрунтування до Акта № 199. 

 

Так, Актом № 199 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 абзацу першого частини першої 

статті 21 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

 

 

 

 

 

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) 

 

 

яким визначено, 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; 

 

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; 
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пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310 (далі – Кодекс) (у редакції, 

що була чинною з 20.08.2021) 

 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV 

Кодексу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV 

Кодексу 

 

 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.3 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання,  затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 

яким визначено, що ОСР не має права відмовити в 

приєднанні електроустановок замовника до системи 

розподілу за умови дотримання замовником вимог цього 

розділу; 

 

 

 

яким визначено, що при отриманні неповного 

комплекту документів або неналежно оформлених 

документів, направлених поштовим відправленням (або в 

електронному вигляді), ОСР приймає всі отримані 

документи, вносить відповідну інформацію до реєстру 

заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання від 

дня отримання заяви інформує замовника у спосіб, 

указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та 

належного оформлення документів з обґрунтуванням 

причин наведених зауважень; 

 

яким визначено, що технічні умови на стандартне 

приєднання надаються замовнику ОСР протягом 

10 робочих днів з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви та повного пакета документів, 

передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про 

приєднання спосіб обміну інформацією; 

 

яким визначено, що до гарантованих стандартів якості 

надання послуг ОСР належать, зокрема, видача технічних 

умов на приєднання разом із проєктом договору про 

приєднання починаючи з наступного робочого дня від 

дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві 

про приєднання спосіб обміну інформацією) у строк 

10 робочих днів для стандартного приєднання. 

 

 

Перевіркою встановлено, що за результатами розгляду заяви про приєднання (зміну 

технічних параметрів) гр. Підвисоцької Г.О. від 29.11.2021 № Z30112114804 ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 30.11.2021 №4/43/ДепРМТП/1/./158797 

гр. Підвисоцькій Г.О. надано зауваження (мовою документа): «…Оскільки за вказаними Вами 

даними в заяві про приєднання до електричних мереж згідно бази даних Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, інформація щодо Вашого об'єкту відсутня, тому для 

отримання технічних умов Вам необхідно вірно заповнити всі графи в заяві про приєднання 

електроустановки, вказати Номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкту 

нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та Унікальний номер 

запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, або надати всі вище перераховані 

документи в читабельному вигляді, також необхідно додати графічні матеріали із зазначенням 

місця розташування об'єкта. 

В заяві про приєднання в графі існуюча потужність Вами вказано 5кВт, 220В (договір 

№ 40953946), згідно бази даних Товариства за адресою на Ваше ім'я діючий договір на розподіл 

електричної енергії відсутній. Для можливості використання існуючої потужності Вам 

необхідно переоформити договір про користування електричною енергією на Ваше ім'я або 

внести роз’яснення стосовно існуючого навантаження та в разі його відсутності не 

зазначати…». 
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У зверненні гр. Підвисоцької Г.О. від 23.01.2022 (вх. НКРЕКП від 24.01.2022  

№П-1229/22) зазначено (мовою документа): «Додатково інформую, що 28.12.2021 на підставі 

листа №4\43….\158797 від ДепРМТП (лист додаю) мною було офіційно подано заяву на 

переукладання договору про розподіл е\е та паспорту точки розподілу у зв’язку із зміною 

власника, прикріпивши Витяг з реєстрацію в Спадковому реєстрі, копією документа, що 

підтверджує право власності чи користування об’єктом нерухомого майна, на що 06.01.2022 

було ДТЕК «КЕМ» підготовлений новий паспорт точки розподілу та постачальником (Ясно) 

новий договір про постачання е\е (договори додаю). 

В підтвердження укладання договору гр. Підвисоцька Г.О. надала до НКРЕКП копію 

повідомлення про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії від 06.01.2022 №08099604420-1, паспорт точки розподілу  та повідомлення 

про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальної 

послуги від 06.01.2022 №08099604420. 

Перевіркою встановлено, що гр. Підвисоцька Г.О. повторно звернулась до ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою про приєднання електроустановки певної 

потужності (вх. Товариства від 10.01.2022 № Z11012216575) (зміна технічних параметрів). До 

заяви про приєднання електроустановки певної потужності 10.01.2022 № Z11012216575 

гр. Підвисоцькою Г.О.  надано наступні документи: 

1. копію паспорта та картку платників податків гр. Підвисоцької Г.О.; 

2. витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; 

3. свідоцтво про право на спадщину за заповітом; 

4. повідомлення про приєднання споживача до договору про надання послуг з 

розподілу електричної енергії; 

5. паспорт точки розподілу. 

За результатами розгляду повторної заяви від 10.01.2022  № Z11012216575 ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 11.01.2022 №4/43/ДепРМТП/1/./161545 надало 

гр. Підвисоцькій Г.О. відповідь (мовою документа): «…Листом № 4/43/ДепРМТП/1/ ./158797 

від 30.11.2021 Вам повідомлялось, що для можливості підготовки технічних умов, Вам 

необхідно надати копію документа, що підтверджує право власності чи користування 

об’єктом нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав 

на нерухоме майно, або вказати в заяві про приєднання електроустановки Номер запису про 

право власності та реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно, та Унікальний номер запису в Єдиному державному 

демографічному реєстрі, також необхідно додати графічні матеріали із зазначенням місця 

розташування об'єкта. 

Додатково повідомляємо Вам, що на підставі наданого Вами витягу про реєстрацію в 

Спадковому реєстрі № 61004953 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не може 

підготувати Вам технічні умови…». 

Комісія з перевірки зазначає що свідоцтво про право на спадщину та процесуальний 

порядок його видачі передбачений главою 84 Цивільного кодексу України є свідченням 

законності переходу права власності на майно від спадкодавця до спадкоємців, а також 

підставою для закріплення цього права за останніми відповідно до вимог чинного законодавства. 

Крім того, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  переуклало з гр. Підвисоцькою Г.О., 

як спадкоємцем за об’єктом, договір споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії. 

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

гр. Підвисоцькій Г.О. зауваження щодо відсутності документів, доданих до заяви про 

приєднання, а саме графічних матеріалів із зазначенням місця розташування об'єкта 

(об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозованої точки приєднання. 

Водночас пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу передбачено, що графічні матеріали із 

зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та 

прогнозованої точки приєднання додаються до заяви про приєднання для об'єктів, що 

приєднуються до електричних мереж уперше. 
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Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не мало 

права відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови 

дотримання замовником вимог розділу ІV Кодексу та відповідно до пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу на підставі заяви на приєднання від 10.01.2022 № Z11012216575 Товариство 

мало надати гр. Підвисоцькій Г.О. технічні умови на стандартне приєднання у спосіб зазначений 

у заяві на приєднання у строк до 20.01.2022. 

 

За поясненнями ліцензіата, наданими листом від 19 серпня 2022 року № 1/11/23727, 

10.01.2022 до Товариства повторно надійшла Заява про приєднання електроустановки певної 

потужності до Типового договору № 000980442980 від Підвисоцької Г.О. щодо збільшення 

потужності на приватний будинок  та на підтвердження права власності чи користування 

приватним будинком, Заявниця повторно надала Свідоцтво про право на спадщину за заповітом 

від 17.01.2018 на земельну ділянку за кадастровим №8000000000:75:074:0049, зареєстроване 

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурмакою І.П. за реєстровим 

№ 122 та Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі №50585238 від 17.01.2018 сформований 

приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурмакою І.П.  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» опрацювало наданий замовником пакет 

документів відповідно до вимог п. 4.4.2. глави 4.4. розділу ІV Кодексу систем розподілу та листом 

від 11.01.2022 № 4/43/ДепРМТП/1/./161545 надало зауваження до наведених у заяві даних та 

наданих із заявою про приєднання документів.  

Зокрема, Заявнику повідомлено, що необхідно надати копію документа, що підтверджує 

право власності чи користування об’єктом нерухомого майна, у разі відсутності відомостей у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, або вказати в заяві про приєднання 

електроустановки Номер запису про право власності та реєстраційний номер об'єкту 

нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та Унікальний номер 

запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. 

Тобто Заявник мала надати документ про підтвердження права власності на приватний 

будинок, на який просила збільшити потужність. 

15.02.2022 Підвисоцька Г.О. втретє звернулася до Товариства із Заявою про приєднання 

електроустановки певної потужності до Типового договору № 000980467353 та додала до 

попереднього пакету документів  Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

про реєстрацію права власності №110879473 від 17.01.2018, який підтверджує право власності 

Підвисоцької Г.О. на 2/5 частки житлового будинку. При первинних зверненнях Товариство не 

видавало Підвисоцькій Г.О. Технічні умови, оскільки нею не було надано документу на 

підтвердження права власності на житловий будинок, а надавався документ, що 

підтверджував право власності на земельну ділянку. 

Замовник просила збільшити потужність на  приватний житловий будинок, а відповідно 

до п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень», державній реєстрації прав підлягають право власності на нерухоме майно, 

об’єкт незавершеного будівництва. 

З огляду на зазначені норми, Заявник мала надати документ, що підтверджує право 

власності на нерухоме майно, оскільки цей документ міститься в переліку документів, що 

додаються до Заяви про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору 

та зазначений п.4.4.2. Кодексу систем розподілу. 

Після отримання від Заявника при повторному звернені 15.02.2022 Витягу з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №110879473 

від  17.01.2018,  було виявлено, що наданий документ підтверджує право власності 

Підвисоцької  Г.О. на 2/5 частки житлового будинку. Заявником не було надано додатково згоду 

власника/-ків інших 3/5 часток житлового будинку за адресою: вул. Улітіна, 39-А. 

Відповідно до ч.1 ст. 355 ЦК України, майно, що є у власності двох або більше осіб 

(співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно). 

Згідно ч.1 ст. 355 ЦК України, спільна власність вважається частковою, якщо договором 

або законом не встановлена спільна сумісна власність на майно. 
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Керуючись ч.1 ст. 358 ЦК України, право спільної часткової власності здійснюється 

співвласниками за їхньою згодою. 

Положеннями ч.1 ст. 360 ЦК України, співвласник відповідно до своєї частки у праві 

спільної часткової власності зобов'язаний брати участь у витратах на управління, утримання 

та збереження спільного майна, у сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), а також 

нести відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями, пов'язаними із спільним 

майном. 

Оскільки збільшення потужності здійснюватиметься на весь будинок в цілому, Заявник 

мала надати до Товариства згоду власника/власників 3/5 частки житлового будинку на 

укладення нею Договору про приєднання до електричних мереж системи розподілу. 

 

Видача ТУ припадає на період введення в Україні воєнного стану, а саме на 01.03.2022.  

Пунктом 1 Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного 

стану в Україні», у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі 

пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої 

статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в 

Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В 

подальшому, продовженого у відповідності до норм чинного законодавства. 

Неможливість розгляду Заяви про приєднання електроустановки певної потужності до 

Типового договору та видачі ТУ в строки, передбачені Кодексом систем розподілу, зумовлене 

введенням воєнного стану на всій території України, проведенням бойових дій на території 

м. Києва та Київської області, бомбардуванням міста Києва і, як наслідок, загрозою життю, 

безпеці та здоров’ю працівників ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», та які були 

вимушені залишити робочі місця до стабілізації ситуації в м. Києві.  

Заяву про приєднання електроустановки певної потужності до Типового договору  

Заявниці було закрито в зв’язку з обставинами непереборної сили, про що було повідомлено 

Заявницю через Особистий кабінет та на офіційному вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

Працівники Товариства почали повноцінно працювати лише з квітня 2022 року. 

26.03.2022 Постановою НКРЕКП №352 затверджено Порядок тимчасового приєднання 

електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, що унеможливило 

видачу ТУ, згідно КСР. 

Станом на сьогодні до Товариства не зверталась Заявниця щодо тимчасової зміни 

технічних параметрів та укладення Договору про тимчасове приєднання до електричних мереж. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листами Товариства від 30.11.2021 

№4/43/ДепРМТП/1/./158797 та від 11.01.2022 №4/43/ДепРМТП/1/./161545 ПРАТ  «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр. Підвисоцьку Г.О. зокрема про необхідність 

надати копію документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом 

нерухомого майна у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

Актом № 199 встановлено та зафіксовано, що свідоцтво про право на спадщину та 

процесуальний порядок його видачі передбачений главою 84 Цивільного кодексу України є 

свідченням законності переходу права власності на майно від спадкодавця до спадкоємців, а 

також підставою для закріплення цього права за останніми відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Водночас на підставі наданих гр. Підвисоцькою Г.О. документів, зокрема Витягу з 

реєстрації в Спадковому реєстрі, що підтверджує право власності чи користування об’єктом 

нерухомого майна, 06.01.2022 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» підготовлено новий 

паспорт точки розподілу за об’єктом замовника та укладено зі гр. Підвисоцькою  Г.О. договір 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії №08099604420-1, що свідчить 

про безпідставну відмову Ліцензіата в укладенні договору про надання послуги зі стандартного  

приєднання (зміна технічних параметрів) та видачі відповідних технічних умов. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо 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 

РЕГІОНАЛЬНІ 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 технічних умов на стандартне приєднання разом із розрахунком вартості плати 

за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату вартості послуги з приєднання 

електроустановок гр. Підвисоцької Г.О. відповідно до заяви про приєднання від 10.01.2022 

№ Z11012216575. 
 

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 30 серпня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 04 серпня 2022 року № 199, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 19 липня 2022 року № 792 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 27 липня 2022 року № 219, 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:  

абзацу першого частини першої статті 21 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», яким визначено, 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 
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розподілу, процедури приєднання, визначеної в кодексі системи передачі та 

кодексі систем розподілу, 

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, затвердженого постановою НКРЕКП від 

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

пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за 

умови дотримання замовником вимог цього розділу, 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що при отриманні 

неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР 

приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру 

заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника 

у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного 

оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким визначено, що технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією; 

підпункту 5 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – 

Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання), яким 

встановлено, що до гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР 

належать, зокрема, видача технічних умов на приєднання разом із проєктом 

договору про приєднання починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб 

обміну інформацією) у строк 10 робочих днів для стандартного приєднання; 

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. 

 

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 
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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, 

 

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: 

абзацу першого частини першої статті 21 Закону України «Про ринок 

електричної енергії», яким визначено, 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, 

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 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за 

умови дотримання замовником вимог цього розділу, 

пункту 4.4.4 глави 4.4 розділу IV, яким визначено, що при отриманні 

неповного комплекту документів або неналежно оформлених документів, 

направлених поштовим відправленням (або в електронному вигляді), ОСР 

приймає всі отримані документи, вносить відповідну інформацію до реєстру 

заяв та протягом 2 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання від дня отримання заяви інформує замовника 

у спосіб, указаний ним у заяві, про зауваження щодо повноти та належного 

оформлення документів з обґрунтуванням причин наведених зауважень, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким визначено, що технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання 

спосіб обміну інформацією; 

підпункту 5 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання, яким встановлено, що до гарантованих стандартів якості 
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надання послуг ОСР належать, зокрема, видача технічних умов на приєднання 

разом із проєктом договору про приєднання починаючи з наступного робочого 

дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про 

приєднання спосіб обміну інформацією) у строк 10 робочих днів для 

стандартного приєднання; 

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 

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                                      _______________ 

 

 
 



 
 

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, 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 04 серпня 2022 року № 199, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП 

19 липня 2022 року № 792 «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: 

Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 310, а саме: 
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пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV, яким визначено, що ОСР не має права 

відмовити в приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за 

умови дотримання замовником вимог цього розділу, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким визначено, що технічні умови 

на стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих 

днів з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про 

приєднання спосіб обміну інформацією; 

підпункту 5 пункту 2.3 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, яким 

встановлено, що до гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР 

належать, зокрема, видача технічних умов на приєднання разом із проєктом 

договору про приєднання починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб 

обміну інформацією) у строк 10 робочих днів для стандартного приєднання, 

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

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

копію технічних умов на стандартне приєднання разом із розрахунком 

вартості плати за приєднання до електричних мереж та рахунком на оплату 

вартості послуги з приєднання електроустановок гр. Підвисоцької Г.О. 

відповідно до заяви про приєднання від 10 січня 2022 року № Z11012216575. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


