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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 
 

 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 892 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 22 серпня 2022 року № 280, 

НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034)  

(далі – АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  

від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії), за період 

діяльності з 09 грудня 2021 року по 20 липня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 07 вересня 2022 року № 266 (далі – Акт перевірки № 266). 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 23.09.2022 № 28745/1001 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 266, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 266 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 

2022 року) 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2  

розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 

(далі – Кодекс) 

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної 

енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

які є обов'язковими для здійснення ліцензованої 

діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням 

положень статті 21 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» за умови дотримання 

замовником вимог кодексу систем розподілу; 

 

яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості 

приєднання відповідно до договору про приєднання; 
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пункту 3.1.4 Типового договору 

про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

розподілу (що є додатком 1 до 

Кодексу) 
(далі – Типовий договір) 

відповідно до якого оператор системи розподілу 

зобов’язаний забезпечити в установленому порядку 

приєднання (будівництво та введення в  

експлуатацію електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця 

забезпечення потужності до точки приєднання) 

об'єкта (електроустановок) Замовника до 

електричних мереж системи розподілу у строки, 

встановлені Кодексом. 
 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Метельченко К. А. 09.12.2021 

звернувся до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою (вх. від 09.12.2021 

№ 980403351) про приєднання електроустановки певної потужності: збільшення потужності  

з 13,1 кВт до 16,1 кВт (другий ступінь потужності). 
 

Відповідно до положень пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу договір про приєднання 

вважається укладеним з дати подання замовником належним чином оформленої заяви про 

приєднання за формою, наведеною в додатку 3 до Кодексу, та документів, що додаються до неї. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано гр. Метельченку К. А. технічні 

умови на стандартне приєднання від 20.12.2021 № ТУ 006562 201221 1 03 60 1 000000 1, розрахунок 

вартості плати за стандартне приєднання до електричних мереж та рахунок на сплату послуги зі 

стандартного приєднання від 20.12.2021 № 95467724. 
 

Відповідно до положень пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

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

ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. 
 

29.12.2021 гр. Метельченком К. А. здійснено оплату вартості послуги зі стандартного 

приєднання у сумі 15 494,64 грн, що складає 100 % вартості послуги зі стандартного приєднання. 

Реалізація послуги стандартного приєднання шляхом будівництва зовнішніх мереж 

електропостачання не потребувала здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики і відповідно АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надавало повідомлень замовнику про необхідність збільшення строку 

надання послуги зі стандартного приєднання, пов’язаного з відведенням земельних ділянок. 

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

мала бути надана до 27.02.2022. 
 

Згідно з пунктом 3.1.4 Типового договору виконавець послуг зобов’язаний  забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж 

зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки 

приєднання) об'єкта (електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу  

у строки, встановлені Кодексом. 
 

Листом Торгово-промислової палати України (ТПП України) від 28.02.2022  

№ 2024/02.0-7.1, розміщеному на офіційному вебсайті ТПП України за посиланням 

https://ucci.org.ua, було засвідчено як форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) 

військову агресію російської федерації проти України, що стало підставою введення воєнного 

стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року. 

Торгово-промислова палата України підтверджує, що зазначені обставини з 24 лютого 

2022 року до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об'єктивними 

обставинами для суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим 

податковим та/чи іншим зобов'язанням/обов'язком, виконання яких(-го) настало згідно з умовами 

договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно 

яких(-го) стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних 

обставин (обставин непереборної сили). 
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Так, відповідно до пункту 5.4 Типового договору сторони не несуть відповідальності за 

невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено дією обставин непереборної сили. 

Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим унаслідок дії обставин непереборної 

сили, має не пізніше ніж через 10 днів письмово повідомити іншу Сторону про початок, тривалість 

та вірогідну дату припинення дії обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили 

підтверджується відповідним сертифікатом Торгово-промислової палати України або її 

територіальним представництвом. Строк виконання зобов'язань за цим Договором у такому разі 

продовжується на строк дії обставин непереборної сили. 

Разом з цим, відповідно до пункту 4 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 (у редакції, 

що діяла до 26.04.2022) операторам систем розподілу, у разі об’єктивної неможливості надання 

послуг з приєднання електроустановок замовників, за укладеними до 24.02.2022 договорами про 

приєднання у порядку, визначеному розділом IV Кодексу, необхідно повідомити замовників згідно 

з процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж, про 

неможливість виконання зобов’язань, у зв’язку з настанням обставин непереборної сили, до їх 

офіційного закінчення. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 25.04.2022 № 124526/1001 

повідомило гр. Метельченка К. А. про факт настання обставин непереборної сили, які об’єктивно 

унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань з приєднання до електричних 

мереж систем розподілу та зазначило, що надання послуги з приєднання буде поновлено після 

завершення строку дії обставин непереборної сили. 

При цьому, комісією з перевірки встановлено, що вказаний лист було надано замовнику 

після завершення терміну надання послуги зі стандартного приєднання (після 27.02.2022). 
 

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

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 09.08.2022 № 23752/1001 повідомило НКРЕКП, 

що у зв’язку з тим, що 27.07.2022 Нікопольську територіальну громаду було включено в перелік 

територіальних громад, які розташовані в районі ведення (воєнних) бойових дій, що затверджено 

наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України  

від 25.04.2022 № 75 (зі змінами), Товариство на даний час не зможе виконати заходи з приєднання 

об’єкта гр. Метельченка К. А. 
 

 

Відповідно до пояснень, наданих Товариством листом від 23.09.2022 № 28745/1001, у зв’язку 

з настанням форс-мажорних обставин через військову агресію існувала ймовірність загрози 

життю та здоров’ю працівників Товариства під час виконання службових обов’язків. Тому, 

основну кількість персоналу було виведено у відпустки. Інша частина офісного персоналу 

працювала на віддаленому режимі (в тому числі за межами області) без можливості 

використання принтерів та сканерів. У зв’язку з цим, підготовка, друк та підписання листів 

замовникам про тимчасову призупинку реалізації приєднання, на період дії правового режиму 

воєнного стану, зайняла багато часу, що в свою чергу, зумовило відправку таких листів після 

настання нормативного терміну реалізації. 

Разом з цим, 25.02.2022 на офіційному сайті АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

було розміщено «Повідомлення про настання обставин непереборної сили» за посиланням 

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/news/uvedomlenie-o-nastuplenii-obstoyatelstv-nepreodolimoy-sily, 

яким Товариство повідомило усіх клієнтів та контрагентів за укладеними договорами про 

настання обставин непереборної сили, які об’єктивно можуть унеможливлювати належне та 

своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів (контрактів, угод 

тощо), зокрема договорів про надання послуг з приєднання до електричних мереж систем 

розподілу. 

Товариство докладає всіх можливих зусиль для реалізації заходів з приєднань. Роботи по 

об’єкту гр. Метельченка К. А. були заплановані на другу половину липня 2022 року за наявності 

необхідних ТМЦ, машин (механізмів), паливно-мастильних матеріалів, відсутності 

перешкоджаючих обставин, зокрема загрози життю та здоров’ю працівників Товариства під час 

виконання службових обов’язків. 

При цьому, з вечора 12.07.2022 розпочалися масові обстріли з систем залпового вогню та 

іншої артилирейської зброї, зокрема в зоні розташування об’єкта замовника. У зв’зязку з цим, 

https://www.dtek-dnem.com.ua/ua/news/uvedomlenie-o-nastuplenii-obstoyatelstv-nepreodolimoy-sily
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13.07.2022 були призупинені планові роботи по Нікопольському району, щоб не наражати на 

небезпеку працівників АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

27.07.2022 Нікопольську територіальну громаду було включено в перелік територіальних 

громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій, що затверджено наказом 

Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 

№ 75 (зі змінами). 

Водночас, на запит Товариства від 03.08.2022 щодо проведення бойових дій на території 

Нікопольського району, Нікопольською районною військовою адміністрацією дніпропетровської 

області повідомлено Товариство щодо розташування Нікопольської територіальної громади в 

районі проведення воєнних (бойових) дій. 

У зв’ч\язку з наведеним та наявною загрозою життю та здоров’ю працівників Товариства 

під час виконання службових обов’язків, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не може 

виконати заходи з приєднання об’єкта гр. Метельченка К. А. та просить відтермінувати 

виконання зобов’язань. Приєднанння відповідного об’єкта буде реалізовано протягом місяця 

після завершення бойових дій на вказаній території, за умови відсутності загрози життю та 

здоров’ю працівників Товариства. 

Товариство буде здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою 

вирішення питання щодо максимального прискорення здійснення заходів з приєднання об’єкта 

гр. Метельченка К. А. до електричних мереж Товариства. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Товариством у свою чергу порушено 

вимоги пункту 5.4 Типового договору щодо необхідності письмового повідомлення замовника 

послуги з приєднання не пізніше ніж через 10 днів про настання обставин непереборної сили. 
 

 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 23359034) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії. 
 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

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

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

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

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

зі стандартного приєднання гр. Метельченко К. А. згідно з укладеним Договором про приєднання 

до електричних мереж. 

 

 

 

 

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 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з розподілу електричної енергії 

 

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 04 жовтня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової невиїзної перевірки від 07 вересня 2022 року № 266, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 892 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 22 серпня 2022 року № 280, установлено, що 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови 

з розподілу електричної енергії), а саме: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
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розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310  

(далі – Кодекс), 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; 

пункту 3.1.4 Типового договору про стандартне приєднання до 

електричних мереж системи розподілу (що є додатком 1 до Кодексу) 

відповідно до якого оператор системи розподілу зобов’язаний забезпечити в 

установленому порядку приєднання (будівництво та введення в експлуатацію 

електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення об'єкта Замовника від 

місця забезпечення потужності до точки приєднання) об'єкта 

(електроустановок) Замовника до електричних мереж системи розподілу у 

строки, встановлені Кодексом; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, які є обов'язковими для 

здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

(у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати 

послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу 

електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу 

систем розподілу. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
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функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні  

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022  

та від 12 серпня 2022 року № 573/2022, згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 07 вересня 2022 року № 266, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 892 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23359034) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310, яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного 
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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, для чого через три місяці після припинення чи скасування 

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

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з приєднання) письмово 

інформувати НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Дніпропетровській області з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів щодо 

стану надання послуги зі стандартного приєднання гр. Метельченко К. А. 

згідно з укладеним Договором про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


