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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

 за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії»  

 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 965 «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, 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 22 лютого 2022 року по 

08 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 15 вересня 2022 року  

№ 272 (далі – Акт № 272).  
 

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 № 272 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 22 вересня 2022 року рекомендованим листом № 0312719424840, який 

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

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 23 вересня 2022 

року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 272, у строк встановлений частиною п’ятою 

статті 19 Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 272 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 20 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії  

 

 

 

 

 

пункту 6.1.10 глави 6.1 розділу VI 

Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 312 (далі – ПРРЕЕ)  

 

пункту 6.1.13 глави 6.1 розділу VI 

ПРРЕЕ 

 

 

 

 

 

пункту 6.1.14 глави 6.1 розділу VI 

ПРРЕЕ 

 

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 при застосуванні процедур 

зміни/заміни електропостачальника надавати новому 

електропостачальнику інформацію про споживачів, 

приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював 

продаж електричної енергії попередній 

електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених 

НКРЕКП; 

 

яким встановлено, що адміністратор комерційного 

обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання 

запиту на зміну електропостачальника має повідомити 

нового електропостачальника про можливість (відсутність 

можливості) здійснення зміни електропостачальника; 

 

 

яким встановлено, що у разі відсутності можливості 

зміни електропостачальника адміністратор комерційного 

обліку повідомляє про це нового електропостачальника із 

зазначенням причини відмови у забезпеченні зміни 

електропостачальника, що є підставою для зупинки 

(анулювання) процедури зміни електропостачальника; 

 

яким встановлено, що Адміністратор комерційного 

обліку може відмовити у забезпеченні зміни 

електропостачальника зокрема у випадку припинення 

електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за 

зверненням чинного електропостачальника або наявності 

на дату ініціювання споживачем процедури зміни 

електропостачальника такого звернення, надісланого в 

установленому порядку. 

Перевіркою встановлено, що Державна наукова установа «Український науково-дослідний 

інститут прогнозування та випробування техніки i технологій для сільськогосподарського 

виробництва імені Леоніда Погорілого» (далі – УкрНДIПВТ iм. Л. Погорілого, Споживач) 

приєдналась з 01.01.2019 року до публічного договору ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС» про 

постачання електроенергії споживачу. 

Відповідно до інформації ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» наданої до НКРЕКП листом 

від 26.04.2022 №1-03/404, станом на 21.02.2022 УкрНДIПВТ iм. Л. Погорілого має 

кредиторську заборгованість перед ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» за спожиту електроенергію у 

сумі 255 987,6 грн. 

ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» листом від 22.02.2022 № 1-04/377 на підставі підпункту 2 

пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ надіслало до УкрНДIПВТ iм. Л. Погорілого «Попередження про 

повне припинення електропостачання», відповідно до якого у разі не вирішення питання 

оплати за спожиту електричну енергію, постачання електричної енергії буде припинено з 

16.03.2022 року о 09:00 годині.  

Також, листом від 01.03.2022 №1-04/386 ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» направило до 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Реєстр споживачів для здійснення 
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припинення електроживлення за заборгованість за спожиту електричну енергію відповідно до 

умов укладених договорів про постачання електричної енергії між споживачами та 

Постачальником за 28.02.2022 :  

№ 

з/п 

Особовий 

рахунок 

ЕІС-код точки 

розподілу 
Найменування споживача 

Причина (підстава) 

припинення постачання 

електроенергії 

Дата припинення 

постачання 

електроенергії 

1. б/н 

62Z1657467784226 

62Z9737303680392 

62Z0679581915095 

Державна наукова установа 

«Український науково-дослідний 

інститут прогнозування та 

випробування техніки і 

технологій для 

сільськогосподарського 

виробництва імені Леоніда 

Погорілого» (УкрНДІПВТ ім. Л. 

Погорілого) 

Заборгованість за 

спожиту електроенергію: 

255 987,6 грн. 

16.03.2022 р. 

ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» листом від 21.03.2022 № 1-03/395 звернулось до ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» в якому зокрема зазначило (мовою документа):  

«Між ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС» (надалі - Постачальник) та ПрАТ «ДТЕК Київські 

регіональні електромережі» (надалі - ОСР) діє публічний договір електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електроенергії (надалі - Договір). Відповідно умов Договору 01.03.2022 

року 16:33 електронну адресу ОСР (VRDZ@dtek.com) Постачальником був спрямований 

Реєстр щодо здійснення припинення електропостачання Споживачу. 

У зв'язку з воєнним станом в Україні, припинення електропостачання у зв'язку із 

заборгованістю Споживача за електропостачання не здійснюється. 

В той же час, згідно пункту 6.1.14. ПРРЕЕ, Адміністратор комерційного обліку може 

відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника у таких випадках: 

3) припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням чинного 

електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни 

електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку. 

За наявною інформацією Споживач після 23.03.2021 року мас намір змінити 

електропостачальника без сплати заборгованості Постачальнику, яка станом на 21.03.2022 

року складає 407 686,54 грн. 

У зв'язку з цим, Постачальник просить ОСР застосувати норму пункту 6.1.14. ПРРЕЕ, 

та не допустити зміну Державною науковою установою «Український науково-дослідний 

інститут прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського 

виробництва імені Леоніда Погорілого (УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) електропостачальника.» 

Таким чином, ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» листом від 21.03.2022 № 1-03/395 повідомило 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» про наявність на дату 

ініціювання споживачем процедури зміни електропостачальника звернення чинного 

електропостачальника про припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» електронним листом від 07.04.2022 повідомило ТОВ 

«БІОЕНЕРЖІТРАНС» про намір УкрНДIПВТ iм. Л. Погорілого змінити 

електропостачальника з 10.04.2022. 

У відповідь на електронний лист від 07.04.2022 ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС»  направило до 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» лист від 08.04.2022 року  

№ 1-03/401 «Про незаконні дії ПрАТ «ДТЕК «КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ МЕРЕЖІ» при зміні 

електропостачальника», в якому зокрема зазначило (мовою документа): « …Відповідно 6.1.23 

ПРРЕЕ, якщо не пізніше ніж за 3 календарні дні до дати зміни електропостачальника споживач 

та/або новий електропостачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання 

споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни 

електропостачальника, новий електропостачальник повинен невідкладно повідомити про це 

mailto:VRDZ@dtek.com
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адміністратора комерційного обліку. Таке звернення є підставою відмови адміністратора 

комерційного обліку у забезпеченні зміни електропостачальника. 

Таким чином, твердження ППКО щодо належного виконання ним процедури зміни 

електропостачальника на підставі пункту 6.1.23 ПРРЕЕ не відповідає нормам законодавства, 

приведена ним норма регулює інші відносин сторін у процесі зміни електропостачальника. 

ППКО не заперечує наявності звернення Електропостачальника на дату ініціювання 

споживачем процедури зміни електропостачальника звернення про припинення 

електропостачання, Установі, надісланого в установленому порядку. 

21.03.2022 року листом на електронні адреси kanc@koe.com.ua: VRD-RYNOK@dtek.com 

Електропостачальником був надісланий лист, яким було звернуто увагу ППКО на те, що ним 

має бути застосована норма пункту 6.1.14. ПРРЕЕ - Адміністратор комерційного обліку може 

відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника у таких випадках: 

3) припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням чинного 

електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем процедури зміни 

електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку. 

Чинними нормами ПРРЕЕ не передбачено враховування ППКО лист Установи від 

28.03.2022 року № 1-123, інформація на платформі Прозоро з проведення Установою відкритих 

торгів. 

Наказ Міністерства енергетики України від 27.02.2022 року № 91 регулює відносини 

сторін щодо припинення електропостачання Установі, але не регулює правила зміни 

електропостачальника …» 

У відповідь на лист від 08.04.2022 №1-03/401 щодо правомірності проведення процедури 

зміни Споживачем постачальника, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

листом від 20.04.2022  № 20-1 повідомило ТОВ «БІОЕНЕРЖІТРАНС» про наступне (мовою 

документа): «… Відмітимо, що процес зміни споживачем електропостачальника за ініціативою 

споживача регулюється нормами статті 59 Закону та VI розділом ПРРЕЕ «Зміна 

електропостачальника» та забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії 

та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні у процесі зміни 

електропостачальника. 

Споживач має право вільно обирати електропостачальників, уклавши договір з обраним 

електропостачальником або постачальником універсальних послуг шляхом приєднання 

споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції 

або тендерної процедури, а обраний електропостачальник (або постачальник універсальних 

послуг) має протягом трьох робочих днів надіслати Запит оператору системи розподілу щодо 

початку процедури зміни електропостачальника споживачем. 

Відмітимо, що саме Споживач має право ініціювати зміну постачальника, тому 

Товариство не може не приймати інформацію викладену в листі споживача Укр НДІПВТ 

ім. Л.Погорілого (ЄДРПОУ 04604309) №1-123 від 28.03.2022 щодо проведення ним нового 

тендеру та визнання переможцем процедури цих відкритих торгів іншого постачальника на 

2022 рік. 

Товариство зі своєї сторони отримало Запит від нового електропостачальника, а також 

інші необхідні документи, передбачені для проведення процедури зміни електропостачальника, 

згідно норм пункту 6.1.5 розділу 6 ПРРЕЕ «Зміна електропостачальника», а саме заяву-

приєднання Споживача та договір про постачання електричної енергії споживачу Укр. НДІПВТ 

ім. Л.Погорілого № 23-22-40 від 07.04.22. 

Товариство, яке виконує на сьогоднішній день повноваження адміністратора 

комерційного обліку та постачальника послуг комерційного обліку, зі своєї сторони має 

обробити Запит в термін 3 дні та повідомити про етапи його виконання всі сторони, що задіяні 

в процедурі (п. 6.1.9-6.1.12 ПРРЕЕ). 

Товариство перевірило виконання новим електропостачальником термінів подачі 

документів (п.6.1.8 ПРРЕЕ) та повноту наданої в Запиті інформації (п.6.1.5 ПРРЕЕ) і по 

результатам перевірки, згідно норм п.6.1.10 ПРРЕЕ, офіційно повідомило попереднього 

електропостачальника, тобто ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС», про отримання Запиту на зміну 

електропостачальника та дату запланованої зміни електропостачальника. 

mailto:kanc@koe.com.ua
mailto:VRD-RYNOK@dtek.com
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Вимогами п.6.1.14. ПРРЕЕ передбачено, що Товариство може відмовити у забезпеченні 

зміни електропостачальника у разі припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача 

за зверненням чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем 

процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в установленому порядку. 

Враховуючи, той факт, що в Україні введено воєнний стан і згідно наказу Міністерства 

енергетики України №91 від 27.02.2022 "Про заборону відключення споживачів електричної 

енергії на період дії воєнного стану в Україні" операторам системи розподілу забороняється 

здійснювати відключення та обмеження споживання електричної енергії споживачам, 

Товариство не має підстав зупинити процедуру зміни постачальника, оскільки відсутність 

оплати споживачем виставлених рахунків на дату зміни електропостачальника та/або 

наявність спору між споживачем та попереднім електропостачальником не є підставою 

зупинки (анулювання) процедури зміни електропостачальника (п. 6.1.18 ПРРЕЕ). 

Відмітимо, що загальна політика в енергетиці спрямована на захист прав споживачів, 

тому Товариство має повне право перевірити інформацію щодо наявності договірних 

взаємовідносин між споживачем та постачальником на платформі Прозоро, де публічно 

оприлюднюється інформація щодо визначеного переможця торгів та викладаються підписані 

між сторонами Договори про закупівлю електричної енергії споживачів. 

Оскільки, нормами статті 56 Закону передбачено, що договір постачання електричної 

енергії споживачу укладається між електропостачальником та споживачем та передбачає 

постачання всього обсягу фактичного споживання електричної енергії споживачем у певний 

період часу одним електропостачальником, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зі своєї сторони повторно інформує Вас, що з 10 квітня 2022 року 

ТОВ "Біоенерджітранс» не є постачальником електричної енергії для споживача Укр. НДІПВТ 

ім. Л.Погорілого (ЄДРПОУ 04604309)». 

Комісія з проведення перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не повідомивши нового електропостачальника про відсутність 

можливості здійснення зміни електропостачальника для УНДІПВТ ім. Л.Погорілого та не 

зупинивши (анулювавши) процедуру зміни електропостачальника, здійснило зміну з 10.04.2022 

постачальника електричної енергії для УНДІПВТ ім. Л.Погорілого при наявності, на дату 

ініціювання Споживачем процедури зміни постачальника, попередження від чинного 

електропостачальника про припинення електроживлення об’єкта Споживача, надісланого 

ТОВ «БІОЕНЕРДЖІТРАНС» листом від 01.03.2022 №1-04/386. 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано встановленої ПРРЕЕ процедури зміни 

споживачем електропостачальника. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) за 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 накладення штрафу на ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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 11 жовтня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 15 вересня 2022 року № 272, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 16 серпня 2022 року № 965 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 29 серпня 2022 року № 290, 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 



2 

 

енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених  постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку), а 

саме: 

пункту 6.1.10 глави 6.1 розділу VI (у редакції, що діяла до 16 серпня 

2022 року), яким встановлено, що адміністратор комерційного обліку не пізніше 

ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну електропостачальника 

має повідомити нового електропостачальника про можливість (відсутність 

можливості) здійснення зміни електропостачальника, 

пункту 6.1.13 глави 6.1 розділу VI, яким встановлено, що у разі відсутності 

можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку 

повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови 

у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки 

(анулювання) процедури зміни електропостачальника, 

пункту 6.1.14 глави 6.1 розділу VI (у редакції, що діяла до 16 серпня 

2022 року), яким встановлено, що адміністратор комерційного обліку може 

відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника зокрема у випадку 

припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням 

чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем 

процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в 

установленому порядку; 

підпункт 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата при застосуванні процедур зміни/заміни 

електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію про 

споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював продаж 

електричної енергії попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, 

визначених НКРЕКП. 

 

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» 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 РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов 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 
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енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

Правил роздрібного ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 6.1.10 глави 6.1 розділу VI (у редакції, що діяла до 16 серпня 

2022 року), яким встановлено, що адміністратор комерційного обліку не пізніше 

ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну електропостачальника 

має повідомити нового електропостачальника про можливість (відсутність 

можливості) здійснення зміни електропостачальника, 

пункту 6.1.13 глави 6.1 розділу VI, яким встановлено, що у разі відсутності 

можливості зміни електропостачальника адміністратор комерційного обліку 

повідомляє про це нового електропостачальника із зазначенням причини відмови 

у забезпеченні зміни електропостачальника, що є підставою для зупинки 

(анулювання) процедури зміни електропостачальника, 

пункту 6.1.14 глави 6.1 розділу VI (у редакції, що діяла до 16 серпня 

2022 року), яким встановлено, що адміністратор комерційного обліку може 

відмовити у забезпеченні зміни електропостачальника зокрема у випадку 

припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням 

чинного електропостачальника або наявності на дату ініціювання споживачем 

процедури зміни електропостачальника такого звернення, надісланого в 

установленому порядку; 

підпункту 20 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії  

щодо обов’язку ліцензіата при застосуванні процедур зміни/заміни 

електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію про 

споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював продаж 

електричної енергії попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, 

визначених НКРЕКП. 

 

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                                      _______________ 


