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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП 09 серпня 2022 року № 886 «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, 
за період діяльності з 27 червня 2021 року по 01 серпня 2022 року, за результатами 
якої складено Акт позапланової невиїзної перевірки від 05 вересня 2022 року № 262 (далі 
– Акт № 262). 

 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало листом від 23.09.2022  
№ 101/04/03-3803 до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 262.  

 

Так, зазначеним Актом № 262 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 26.03.2022 № 352 
(далі – Порядок тимчасового 

приєднання) (у редакції, що діяла з 
07.06.2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, що оператор системи розподілу не 

пізніше ніж на п’ятий календарний день з дати реєстрації 
заяви про тимчасове приєднання та всіх необхідних 
документів надає замовнику, зокрема проєкт технічних 
умов на тимчасове приєднання, за формою, наведеною у 
додатку 2 до цього Порядку, підписаний оператором 
системи розподілу, у зазначений у заяві про приєднання 
спосіб обміну інформацією. 

У договорі про тимчасове приєднання має бути 
визначено, зокрема: 

альтеративні точки приєднання; 
вартість надання послуги з приєднання в частині 

будівництва лінійної частини приєднання із зазначенням 
специфікації та вартості обладнання для точки 
приєднання, що розташована на межі земельної ділянки 
замовника (на території цієї земельної ділянки), умови 
оплати та порядок розрахунків. 

Оператор системи розподілу зобов'язаний 
запропонувати замовнику всі можливі альтернативні 
точки приєднання. 
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пункту 18 Порядку тимчасового 
приєднання 

яким встановлено, що про факт виконання технічних 
умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла 
комерційного обліку електричної енергії сторони, які 
виконували будівельно-монтажні роботи електричних 
мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх 
електричних мереж та влаштування вузла обліку 
відповідно, письмово повідомляють іншу сторону. 

Факт надання послуги з тимчасового приєднання 
підтверджується актом надання послуги з тимчасового 
приєднання. 

Факти влаштування вузла обліку та введення його в 
облік підтверджується актом введення в експлуатацію та 
актом його пломбування. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Радєва І.П. від 26.07.2022 та від 27.07.2022 щодо 
ненадання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з тимчасового приєднання до 
електромереж. 

За результатами опрацювання наявних у Комісії з перевірки матеріалів встановлено 
наступне. 

01.07.2022 між АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та Радєвим І. П. було укладено 
Договір про тимчасове приєднання до електричних мереж № 005793 010722 1 15 06 5 000000 1 від 
01.07.2022 (далі – Договір), додатком до якого є Технічні умови тимчасового приєднання до 
електричних мереж електроустановок (далі – ТУ).  

Відповідно до пункту 1.5 Договору ОСР не визначено точку тимчасового приєднання, яка 
розташована на межі земельної ділянки замовника або, за згодою замовника, на території цієї 
земельної ділянки (межа балансової належності об’єкта Замовника). 

Крім того, пунктом 3.2.4 Договору встановлено, що у разі якщо виконання будівельно-
монтажних робіт здійснюється Замовником замовник зобов’язаний розробити проєктну 
документацію щодо будівництва (реконструкції) електричних мереж від точки приєднання до 
об’єкта замовника та надати її на погодження.  

Одночасно з Договором гр. Радєву І.П. було надано повідомлення «Щодо неможливості 
забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт зовнішніх електромереж» (далі – 
Повідомлення). 

Після отримання Повідомлення гр. Радєв І. П., як замовником, прийнято рішення про 
будівництво лінійної частини тимчасового приєднання власними силами. 

За результатом аналізу Договору Комісією з перевірки встановлено, що у Договорі не 
зазначено: 

точку тимчасового приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки замовника або, 
за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки; 

всі альтеративні точки приєднання; 
вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної частини приєднання 

із зазначенням специфікації та вартість обладнання для точки приєднання, що розташована на межі 
земельної ділянки замовника (на території цієї земельної ділянки), умови оплати та порядок 
розрахунків. 

Також, за інформацією у зверненні гр. Радєва І.П. від 26.07.2022 з боку Ліцензіата не надано 
розробленого оператором системи розподілу кошторису виконання будівельно-монтажних робіт в 
електричних мережах від точки забезпечення потужності до точки приєднання, а також робіт з 
влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії (у разі вибору замовником послуги з 
тимчасового приєднання оператора системи розподілу, як виконавця робіт), та специфікації на 
обладнання, необхідної для виконання будівельно-монтажних робіт в електричних мереж 
оператора системи розподілу від точки забезпечення потужності до точки приєднання. 

Також, проаналізувавши ТУ від 01.07.2022, Комісія з проведення перевірки встановила, що 
частина інформації, яка передбачена затвердженою Порядком тимчасового приєднання формою 
Технічних умов тимчасового приєднання до електричних мереж електроустановок, зокрема щодо 
альтернативних точок приєднання, в ТУ відсутня. 
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Таким чином, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в ТУ не запропонувало замовнику 
альтернативні точки приєднання та точку приєднання, яка розташована на межі земельної ділянки 
замовника або, за згодою замовника, на території цієї земельної ділянки, а видало ТУ лише із 
однією можливою точкою приєднання, а саме: ПЛ-0,4 кВ Л4 від ТП-1042.  

Крім того, Комісією з проведення перевірки встановлено, що в ТУ відсутні пункти 7 – 14, 
які передбачені Додатком 2 до Порядку. 

Отже, Комісією з проведення перевірки встановлено невідповідність ТУ вимогам 
Додатку 2 до Порядку (у редакції, що діяла з 07.06.2022). 

21.07.2022 гр. Радєвим І. П. було надіслано на адресу Ліцензіата повідомлення про 
виконання ТУ, влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії, гарантійний лист 
щодо дотримання вимог нормативно-технічних документів стосовно безпечної організації 
експлуатації змонтованих електроустановок та заяву про оформлення паспорту точки розподілу та 
підключення електроустановки житлового будинку, яке зареєстроване Центром обслуговування 
клієнтів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за вхідним номером Р-3132 від 21.07.2022. 

21.07.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом № 150/03-2735 повідомлено 
про  необхідність додаткового розгляду щодо деталей виконання ТУ, строк підготовки відповіді 
на звернення № І-3132 від 21.07.2022 відкладається до 08.08.2022. При цьому комісія з перевірки 
зазначає, що Ліцензіатом лист за № 150/03-2735 адресовано та направлено на іншу особу, а саме 
гр. Радєву А. П. 

Положеннями пункту 18 Порядку (у редакції, що діяла з 07.06.2022) встановлено, що про 
факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла комерційного 
обліку електричної енергії сторони, які виконували будівельно-монтажні роботи електричних 
мереж лінійної частини приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування вузла обліку 
відповідно, письмово повідомляють іншу сторону. Факт надання послуги з тимчасового 
приєднання підтверджується актом надання послуги з тимчасового приєднання. Факти 
влаштування вузла обліку та введення його в облік підтверджується актом введення в 
експлуатацію та актом його пломбування. 

Комісія з перевірки зазначає, що Ліцензіатом не виконано зобов’язання щодо оформлення 
із гр. Радєвим І. П. акта надання послуги з тимчасового приєднання після отримання/направлення 
повідомлення про виконання технічних умов на тимчасове приєднання та влаштування вузла 
комерційного обліку електричної енергії. 

 
У своїх поясненнях до Акта № 262, наданих листом від 23.09.2022 № 101/04/03-3803 

(з копіями підтвердних документів), АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляє, що 
15.08.2022 року АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було надано замовнику послугу з 
приєднання та складено Акт про надання/отримання послуги з тимчасового приєднання 
електроустановок до електричних мереж, який 17.08.2022 р. був підписаний замовником із 
зауваженнями. Порушення термінів надання послуги з приєднання, про яке зазначає замовник у 
Акті про надання/отримання послуги з тимчасового приєднання електроустановок до 
електричних мереж, викликано виключно форс-мажорними обставини через введення в Україні 
воєнного стану. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 
ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

  

 
Директор Департаменту  
ліцензійного контролю                               Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 
 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо 
недопущення надалі 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 04 жовтня  
2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової невиїзної перевірки від 05 вересня 2022 року № 262, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 886 «Про 
проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 
невиїзної перевірки від 23 серпня 2022 року № 282, 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; 

Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи 
розподілу у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 352, а саме: 

пункту 10 (у редакції, що діяла до 07 червня 2022 року), яким 
встановлено, що оператор системи розподілу не пізніше ніж на п’ятий 
календарний день з дати реєстрації заяви про тимчасове приєднання та всіх 
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необхідних документів надає замовнику, зокрема проєкт технічних умов на 
тимчасове приєднання за формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, 
підписаний оператором системи розподілу, у зазначений у заяві про 
приєднання спосіб обміну інформацією. 

У договорі про тимчасове приєднання має бути визначено, зокрема: 
альтеративні точки приєднання; 
вартість надання послуги з приєднання в частині будівництва лінійної 

частини приєднання із зазначенням специфікації та вартості обладнання для 
точки приєднання, що розташована на межі земельної ділянки замовника (на 
території цієї земельної ділянки), умови оплати та порядок розрахунків. 

Оператор системи розподілу зобов'язаний запропонувати замовнику всі 
можливі альтернативні точки приєднання, 

пункту 18 (у редакції, що діяла до 07 червня 2022 року), яким 
встановлено, що про факт виконання технічних умов на тимчасове приєднання 
та влаштування вузла комерційного обліку електричної енергії сторони, які 
виконували будівельно-монтажні роботи електричних мереж лінійної частини 
приєднання, зовнішніх електричних мереж та влаштування вузла обліку 
відповідно, письмово повідомляють іншу сторону. 

Факт надання послуги з тимчасового приєднання підтверджується актом 
надання послуги з тимчасового приєднання. 

Факти влаштування вузла обліку та введення його в облік 
підтверджується актом введення в експлуатацію та актом його пломбування. 

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» 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 ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії. 

 
 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


