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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 19 серпня 2022 року № 975 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на підставі 

посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 15 серпня 2022 року № 301, 

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 30 жовтня 2019 року по 22 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт 

позапланової невиїзної перевірки від 22 вересня 2022 року № 279 (далі – Акт перевірки № 279). 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 10.10.2022 № 31302/1001 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 279, які опрацьовано НКРЕКП. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 279 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 4.3.3 глави 4.3  

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; 

 

відповідно до якого, у разі необхідності 

збільшення строку надання послуги з нестандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об’єктів електроенергетики (затримка в 

погодженні власника (власників) або Користувача 

(Користувачів) земельної ділянки (земельних 

ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до 

закінчення строку проєктування електричних мереж 
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лінійної частини приєднання письмово та відповідно 

до вимог цього розділу повідомляє замовника про 

збільшення строку проєктування на 30 календарних 

днів (з наданням документального підтвердження 

причин виникнення затримки). 
 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що гр. Левченко С. Л. 08.10.2019 звернувся 

до АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із заявою (вх. від 30.10.2019 № 100817772) про 

приєднання електроустановки певної потужності, заявлена до приєднання потужність – 270 кВт 

(нове приєднання). 
 

Відповідно до положень пункту 4.3.1 глави 4.3 розділу IV Кодексу ОСР надає послугу з 

нестандартного приєднання «під ключ» або нестандартного приєднання з проєктуванням 

замовником лінійної частини приєднання відповідно до умов договору про нестандартне 

приєднання. 

Згідно з положеннями пункту 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу строк надання послуги з 

нестандартного приєднання «під ключ», становить не більше 230 календарних днів (у тому числі 

30 днів для проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання) – для замовників із 

заявленою до приєднання потужністю електроустановок від 160 кВт до 400 кВт (включно). 

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати 

замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов 

договору про приєднання. 

Послуга з нестандартного приєднання з проєктуванням замовником лінійної частини 

приєднання надається ОСР у строки, передбачені главою 4.3 розділу IV Кодексу, без урахування 

строку на проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання. 

Установлені строки надання послуги з нестандартного приєднання можуть бути змінені за 

згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-

монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання. 

У разі необхідності збільшення строку надання послуги з нестандартного приєднання через 

затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або Користувача 

(Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не пізніше ніж за 5 робочих днів до 

закінчення строку проєктування електричних мереж лінійної частини приєднання письмово та 

відповідно до вимог розділу IV Кодексу повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування на 30 календарних днів (з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки). У разі неможливості здійснення ОСР у зазначені строки заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (із причин, 

не залежних від ОСР) пеня за порушення строків виконання зобов'язання за договором про 

приєднання на строк здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення 

відповідних об'єктів електроенергетики не сплачується, а плата за приєднання не підлягає 

зменшенню. 

Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, 

встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує замовника. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надано гр. Левченку С. Л. договір про 

нестандартне приєднання «під ключ» до електричних мереж системи розподілу від 12.11.2019  

№ 0050178053 (далі – Договір), невід’ємним додатком до якого є Технічні умови нестандартного 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 12.11.2019 № 0050178053 (далі – Технічні 

умови) та рахунок на сплату послуги з нестандартного приєднання від 12.11.2019 № 95254343. 

12.11.2019 між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та гр. Левченком С. Л. було 

укладено Додаткову угоду № 2 до Договору, згідно з умовами якої строк надання послуги з 

приєднання збільшується та складає не більше ніж 480 (чотириста вісімдесят) робочих днів від 

дня оплати вартості приєднання замовником. 
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26.02.2020 гр. Левченком С. Л. здійснено оплату вартості послуги з нестандартного 

приєднання до електричних мереж в сумі  800 232,00 грн. Таким чином, послуга з приєднання 

електроустановок гр. Левченка С. Л. до електричних мереж мала бути надана до 26.01.2022. 

Водночас, 12.08.2020 між АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та  

гр. Левченком С. Л. було укладено Додаткову угоду № 003/0050178053 до Договору, пунктом 1 

якої сторони дійшли згоди щодо внесення змін до Договору, а саме пункт 7.1 Договору викласти в 

наступній редакції: «Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до повного 

виконання сторонами передбачених ним зобов’язань, але не довше ніж до 31.12.2021». 
 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено, що 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було розпочато процедуру здійснення заходів 

щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. 

Так, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було отримано рішення Дніпровської 

міської ради від 24.06.2020 № 323/58 щодо надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та розроблено робочий проєкт. 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» отримано рішення Дніпровської міської 

ради від 24.03.2021 № 270/5 про передачу земельної ділянки для розміщення відповідного об'єкта 

електроенергетики. 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» отримано рішення Дніпровської міської 

ради від 22.12.2021 № 366/14 про продовження строку укладання договору оренди для розміщення 

відповідного об’єкта електроенергетики. 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листами від 08.11.2021 № 52779/1001, 

 від 08.12.2021 № 57814/1001, від 06.01.2022 № 481/1001, від 04.02.2022 № 3130/1001 АТ «ДТЕК 

ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надавало гр. Левченку С. Л. повідомлення про збільшення 

строку проєктування на 30 календарних днів. 

Разом з цим, комісією з проведення перевірки встановлено відсутність додатків, наведених 

у вищезазначених листах, а також документального підтвердження причин виникнення 

затримки щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики. 

Додатково комісія з перевірки зазначає, що АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

не надало документів, що підтверджують відправлення гр. Левченку С. Л. листів від 08.11.2021 

№ 52779/1001, від 08.12.2021 № 57814/1001, від 06.01.2022 № 481/1001, від 04.02.2022 

№ 3130/1001. 
 

 

Додатково слід зазначити, що 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). 

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. 

При цьому, відповідно до пункту 5.4 Типового договору (у редакції, що діяла до 07 грудня 

2019 року) сторони не відповідають за невиконання умов цього Договору, якщо це спричинено 
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дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили підтверджується 

відповідною довідкою, виданою Торгово-промисловою палатою України. 
 

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направлено лист гр. Левченку С. Л.  

від 27.04.2022  № 13091/1001, яким повідомило про настання обставин непереборної сили, які 

об’єктивно унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань з приєднання до 

електричних мереж системи розподілу. Також гр. Левченка С. Л. було повідомлено про тимчасове 

призупинення виконання зобов’язань за Договором на період дії правового режиму воєнного стану. 

Листом від 04.05.2022 № 14591/1001 АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

повторно повідомило гр. Левченка С. Л. про тимчасове призупинення виконання зобов’язань за 

Договором на період дії правового режиму воєнного стану. 
 

Разом з тим, за інформацією, наданою АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до 

НКРЕКП листом від 27.07.2022 № 22373/1001, з метою надання послуги з приєднання Товариству 

необхідно завершити процедуру землевідведення, отримати містобудівні умови та обмеження, 

здійснити будівництво ЛЕП, згідно розробленого проекту. Завершення здійснення заходів з 

приєднання електроустановок гр. Левченка С. Л. до електричних мереж заплановано  

на ІV квартал 2022 року. 

Водночас, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 29.08.2022 

№ 25893/1001 повідомило НКРЕКП про стан виконання зобов’язань з надання послуги з 

нестандартного приєднання, а саме щодо стану виконання Товариством робіт з відведення 

земельних ділянок. Так, Товариством направлено лист від 20.01.2022 № 1955/1001 до 

Держгеокадастру щодо видачі нормативно-грошової оцінки 2022 року та 03.02.2022 отримано 

витяг про нормативно-грошову оцінку від 31.01.2022 № 3399/303-22; листами від 05.07.2022 

№ 20004/1001 та від 12.08.2022 № 24307/1001 (повторно) направлені клопотання щодо подовження 

терміну дії рішення Дніпровської міської ради 24.03.2021 № 270/5; заплановано, що питання 

подовження терміну дії рішення буде розглянуто у вересні 2022 року на сесії Дніпровської міської 

ради. 
 

Відповідно до пояснень, наданих АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом  

від 10.10.2022 № 31302/1001, Товариством неодноразово зверталось до Дніпровської міської ради з 

клопотаннями щодо розгляду питань, пов’язаних з прийняттям рішення міської ради стосовно 

укладання та державної реєстрації договорів оренди земельних ділянок по об’єктам нового 

будівництва, а саме: листами від 05.07.2022 № 20004/1001 та від 08.08.2022 № 11399/1001. 

Також, листом від 04.10.2022 № 30711/1001 Товариство звернулось до міського голови 

м. Дніпро з проханням вирішення питання щодо виносу на розгляд найближчої сесії Дніпровської 

міської ради питання щодо надання дозволу на укладення договорів оренди земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, зокрема в рамках надання послуги з 

приєднання гр. Левченко С. Л. 

Додатково, на підтвердження факту відправлення Товариством гр. Левченко С. Л. 

повідомлень щодо збільшення строку реалізації послуги з приєднання листами від 08.11.2021 

№ 52779/1001, від 08.12.2021 № 57814/1001, від 06.01.2022 № 481/1001 та від 04.02.2022 

№ 3130/1001  АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надає до НКРЕКП копії реєстрів 

відповідних поштових відправлень. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у свою чергу перевіркою встановлено 

та Актом перевірки № 279 зафіксовано відсутність додатків, наведених у листах від 08.11.2021 

№ 52779/1001, від 08.12.2021 № 57814/1001, від 06.01.2022 № 481/1001 та від 04.02.2022 

№ 3130/1001, а також документального підтвердження причин виникнення затримки щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики. 
 

 

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 
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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 

з нестандартного приєднання «під ключ» гр. Левченко С. Л. згідно з укладеним Договором про 

нестандартне приєднання «під ключ» до електричних мереж системи розподілу від 12.11.2019 

№ 0050178053. 

 

 

 

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 18 жовтня  

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

позапланової невиїзної перевірки від 22 вересня 2022 року № 279, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 19 серпня 2022 року № 975 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 15 серпня 2022 року № 301, 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 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, 

відповідно до якого, у разі необхідності збільшення строку надання послуги з 

нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або 

Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не 

пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проєктування електричних 

мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього 

розділу повідомляє замовника про збільшення строку проєктування на 30 

календарних днів (з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки). 

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», 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 

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», згідно з Актом позапланової невиїзної перевірки від 22 

вересня 2022 року № 279, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 19 

серпня 2022 року № 975 «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 4.3.3 глави 4.3 розділу IV Кодексу систем 

розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310, відповідно до якого, у разі необхідності збільшення строку надання 

послуги з нестандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо 

відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів 

електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) або 

Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) ОСР не 

пізніше ніж за 5 робочих днів до закінчення строку проєктування електричних 

мереж лінійної частини приєднання письмово та відповідно до вимог цього 
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розділу повідомляє замовника про збільшення строку проєктування на 30 

календарних днів (з наданням документального підтвердження причин 

виникнення затримки), 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 з нестандартного приєднання «під ключ» 

гр. Левченко С. Л. згідно з укладеним Договором про нестандартне 

приєднання «під ключ» до електричних мереж системи розподілу  

від 12 листопада 2019 року № 0050178053. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


