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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  щодо недопущення надалі  недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії»  
 

На підставі постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 890 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ 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 08 листопада 2021 року 

по 26 липня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 09 вересня 2022 року  

№ 269 (далі – Акт № 269).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової 

невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти 

робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з 

надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від 

дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 

Акт № 269 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 14 вересня 2022 року рекомендованим листом № 0312719426885, який 

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

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 16 вересня 

2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало до НКРЕКП 

письмових пояснень до Акта № 269, у строк встановлений частиною п’ятою статті 19 

Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг». 
 

Так, Актом № 269 встановлено та зафіксовано наступне: 
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№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

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)  

 

щодо обов’язку оператора системи розподілу 

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії 

та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким визначено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить  

60 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. 

Перевіркою встановлено, відповідно до заяви гр. Сідько С.М. про приєднання від 08.11.2021  

№ С08112130499 між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу від 08.11.2021 (далі – Договір від 08.11.2021) та видано 

Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 17.11.2021  

№ ТУ010899171121 1 10 25 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) 

потужності становить 18 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Зважаючи на той факт, що 01.12.2021 гр. Сідько С.М. на виконання умов Договору від 

08.11.2021, на підставі рахунку від 18.11.2021 № 6577136648, сплачено вартість послуги зі 

стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжне доручення від 

01.12.2021 № @2PL709700), а саме у розмірі 28 598,40 грн з ПДВ, відповідно до пункту 4.2.4 

глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання по Договору від 08.11.2021 мала бути надана 

гр. Сідько С.М. до 30.01.2022 (включно).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 15.04.2022  

№ 03/810-Пр/ТУ010899 повідомило гр. Сідько С.М. про тимчасове призупинення виконання 

зобов’язань за Договором від 08.11.2021, відповідно до якого (мовою документа): «…Враховуючи 

викладене вище, повідомляємо що виконання зобов’язань за Договором про приєднання та 

технічними умовами № ТУ010899171121 1 10 25 1 000000 1 від 17.11.2021 р. тимчасово 

призупинено на період дії правового режиму воєнного стану…. 

Надання послуги з приєднання буде поновлено після завершення строку дії обставин 

непереборної сили. 

Про поновлення виконання договору приєднання, Вас буде проінформовано, згідно з 

процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж.» 

Гр. Сідько С.М. у зверненні від 24.06.2022 (вх. НКРЕКП від 24.06.2022 № С-4389/22) 

зазначає, що (мовою документа): «…Проте, станом на 24.06.2022, послуга з приєднання не 

надана....». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 14.07.2022  

№ 04/440/6781 надало до НКРЕКП пояснення стосовно надання послуги з приєднання до 

електричних мереж, відповідно до яких (мовою документа): «…У свою чергу, Компанією було 

розроблено індивідуальну проектну документацію на зовнішнє електропостачання об’єкта та 

передано в роботу обраному виконавцю будівельно-монтажних робіт. Виконання будівельно-

монтажних робіт було заплановано в термін до 30.04.2022.… 
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15.04.2022 замовника гр. Сідько С.М. було повідомлено листом Компанії від 15.04.2022 

№ 03/810-Пр/ТУ010899 про те, що враховуючи здійснення Компанією великої кількості 

відновлювальних робіт в електромережах Компанії для відновлення пошкоджених та/або 

зруйнованих енергооб’єктів через військову агресію російської федерації, після відміни дії 

правового режиму воєнного стану та/або закінчення відновлювальних робіт в електромережах 

Компанії, Компанією будуть розпочаті всі необхідні роботи з приєднання до електричних мереж 

нових клієнтів». 

У заяві про приєднання електроустановки певної потужності від 08.11.2021  

№ С08112130499 гр. Сідько С.М. зазначено спосіб отримання Повідомлення про надання послуги 

з приєднання за місцем подання заяви та на електронну пошту: sidkoff@i.ua. 

Довідково комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало повідомлення про надання послуги з приєднання  

гр. Сідько С.М. та копії документа, що підтверджує дату надання замовнику повідомлення, 

яке підтверджує факт надання послуги з приєднання. 

 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 26.07.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 08.11.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання 

гр.  Сідько С.М. на 177  календарних днів. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 25.08.2022 № 04/440/8381 надало до НКРЕКП 

актуалізовану інформацію щодо звернення гр. Сідько С. М. (вх. НКРЕКП від 24.06.2022  

№ С-4389/22). Зокрема Товариство повідомило з наданням завіреної копії, що між замовницею 

та Ліцензіатом укладено Додаткову угоду від 05.07.2022 №1 до Договору від 08.11.2021. 

Відповідно до пункту 1 вищезазначеної додаткової угоди термін надання послуги з приєднання 

до електромереж товариства продовжено до 16 вересня 2022 року. Крім того, пунктом 3 

вищезазначеної додаткової угоди зазначено, що умови даної Додаткової умови 

розповсюджуються на взаємовідносини між Сторонами, що виникли між ними з 01.12.2021. 

Крім того ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом 

від  09.09.2022 № 06/100/8987 надало до НКРЕКП копію заяви гр. Сідько С.  М. від 08.09.2022, 

якою замовник просив не розглядати скаргу від 24.06.2022 № С-4389/22, як таку, що вирішена 

по суті  та повідомила про відсутність претензій до ПрАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від  23.09.2022 

№ 06/100/9568 надало до НКРЕКП копію Повідомлення про надання послуги з приєднання 

від  09.09.2022 та підтвердження направлення зазначеного повідомлення на електронну пошту 

вказану замовником послуги у заяві на приєднання. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо недопущення надалі  недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з розподілу 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 ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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 09 вересня 2022 року № 269, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 890 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 25 серпня 2022 року № 287, установлено, що 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 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 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 
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пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, яким 

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 

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

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання;  

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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 
 


