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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» та проєкту розпорядження «Про усунення 

порушень ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 27 вересня 2022 року № 1213 «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 23 липня 2021 року 

по 28 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 05 жовтня 2022 року  

№ 284 (далі – Акт № 284).  

 

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

Київській області 12 жовтня 2022 року рекомендованим листом № 0312719493850, який 

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

розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» (www.ukrposhta.ua), 17 жовтня  

2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 284 у строк, встановлений частиною п’ятою 

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

сферах енергетики та комунальних послуг». 

Так, Актом № 284 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 (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) (у редакції, 

що діяла з 11 червня 2021 року) 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 4.1 пункту 4  IV 

Типового договору про 

стандартне приєднання до 

електричних мереж системи 

розподілу (додаток 1 до Кодексу)  

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; 

 

у частині ненадання замовнику документального 

підтвердження причин виникнення затримки та 

зазначенням найменування організацій, до яких звернувся 

ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням 

копій офіційного листування,  

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. 

 

яким визначено, що у випадку відсутності необхідності 

відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів 

електроенергетики для приєднання електроустановок 

Замовника Замовник сплачує попередню оплату за 

приєднання на поточний рахунок ОСР у розмірі 100 

відсотків плати, упродовж 20 робочих днів починаючи з 

наступного робочого дня від дати отримання технічних 

умов, розрахунку вартості плати за приєднання до 

електричних мереж та рахунку на сплату плати за 

приєднання. 

У випадку необхідності відведення земельних ділянок 

під будівництво об'єктів електроенергетики для 

приєднання електроустановок замовник сплачує плату за 

приєднання на поточний рахунок ОСР у такому порядку: 

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної 

рахунком на оплату вартості приєднання, упродовж 20 

робочих днів від дати отримання технічних умов, 

розрахунку вартості плати за приєднання до електричних 

мереж та рахунку на сплату плати за приєднання. 

Перевіркою встановлено, відповідно до заяви про приєднання гр. Зелюка О. І. від 23.07.2021 

№ С23072142595 між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу від 23.07.2021 (далі – Договір від 23.07.2021) та видано 

Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 02.08.2021 

№ ТУ 003608020821 1 10 14 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) 

потужності становить 20 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Зважаючи, що 05.08.2021 гр. Зелюком О. І. на виконання умов Договору від 23.07.2021,  

на підставі рахунку від 31.07.2021 № 6474878466, сплачено вартість послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжне доручення від 05.08.2021 
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№  98568924), а саме у розмірі 46 968 грн з ПДВ, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу послуга з приєднання по Договору від 23.07.2021 мала бути надана гр. Зелюку О. І. до 

04.10.2021 (включно). 

Відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП листом від 12.09.2022 № 04/440/9080, технічні характеристики 

існуючих мереж 0,4 кВ, які знаходяться поблизу належної гр. Зелюку О. І. земельної ділянки,  

не забезпечується можливість збільшення потужності електроустановок замовника з 

дотриманням показників якості та надійності електропостачання, тому Ліцензіатом розроблено 

проектну документацію на мережі зовнішнього електропостачання, якою передбачається 

встановлення ТП-10/0,4 кВ, а також будівництво мереж напругою 10 кВ та 0,4 кВ. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло  

гр. Зелюка О. І. про збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через 

затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики листами від 22.09.2021 № 02/200/200/10953, від 19.10.2021  

№ 02/200/200/11895 про збільшення строку проектування, додатком до яких було надано 

копію листа до Вишневої міської територіальної громади від 14.09.2021 № 02/200/200/2095 щодо 

погодження розміщення об’єктів електроенергетики на земельних ділянках на підпорядкованих 

територіях територіальної громади. 

Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення 

від 22.09.2021 № 02/200/200/10953, від 19.10.2021 № 02/200/200/11895 направлялися 

Замовнику без порушень вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, а саме у частині 

обов’язку ОСР повідомляти Замовника за 10 календарних днів до закінчення строку надання 

послуги з приєднання про збільшення строку проектування не більше ніж на 30 календарних днів, 

проте до зазначених вище повідомлень про збільшення строку надання послуги з 

приєднання Ліцензіатом додавалися одне і те ж документальне підтвердження причин 

виникнення затримки, а саме лист від 14.09.2021 № 02/200/200/2095 до Вишневої міської 

територіальної громади.  

Таким чином, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» жодних інших 

дій  з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок 

для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до 

органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення 

узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю 

замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення 

здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 

електроенергетики за зазначений період не здійснювало, що свідчить про порушення вимог 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу у частині ненадання замовнику документального 

підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування організацій, 

до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 

офіційного листування. 

Комісія з перевірки зазначає, гр. Зелюком О. І. було здійснено попередню оплату у розмірі 

100% плати за стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу на суму 

46 968,00 грн (з ПДВ), проте Ліцензіатом розроблено проектну документацію на мережі 

зовнішнього електропостачання, якою передбачається встановлення ТП-10/0,4 кВ, а також 

будівництво мереж напругою 10 кВ та 0,4 кВ, що у свою чергу потребує відведення земельних 

ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок 

замовника.  

Таким чином, ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» недотримано 

вимоги підпункту 4.1 пункту 4 Типового договору про стандартне приєднання до електричних 

мереж системи розподілу (додаток 1 до Кодексу) в частині порядку виставлення ОСР рахунку на 

оплату вартості приєднання. 
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З урахуванням повідомлень про збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок, послуга з 

приєднання по Договору 23.07.2021 мала бути надана гр. Зелюку О. І. до 03.11.2021 (включно). 

У заяві про приєднання електроустановки певної потужності 23.07.2021 № С23072142595 

гр. Зелюк О. І.  зазначено спосіб отримання Повідомлення про надання послуги з приєднання  

в особистому кабінеті замовника на вебсайті ОСР. 

Гр. Зелюк О. І. у зверненні від 29.07.2022 (вх. НКРЕКП від 01.08.2022 № З-5410/22) 

зазначає, що (мовою документа): «…До цього часу, з моменту укладення договору і отримання 

попередньої оплати, ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» не підключив житловий 

будинок, що знаходиться за адресою: Київська область до електромережі.…». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 12.09.2022 

№ 04/440/9080 з додатками до нього, надало до НКРЕКП пояснення, відповідно до яких (мовою 

документа): «…Компанією заплановано було виконати БМР підрядним способом до 31.05.2022 

(прогнозована дата виконання БМР без урахування форс-мажорних обставин). 

Затримка у виконані послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу була 

зумовлена форс-мажорними обставинами, не залежними від Компанії, а саме: у зв'язку з 

військовою агресією російської федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 

від 24.02.2022 на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24.02.2022 було введено 

правовий режим воєнного стану, який на даний час продовжено... 

Наголошуємо на тому, що Компанія зіштовхнулася із проблемою відсутності достатньої 

кількості людських та матеріальних ресурсів, порушенням технологічних та логістичних 

зав'язків, які в мирний час забезпечували належне виконання зобов'язань, які покладаються на 

оператора системи розподілу. 

Зазначаємо, що в умовах оголошеного воєнного стану та ведення активних бойових дій на 

території України, діяльність Компанії суттєво ускладнена. На даний час Компанія зосередила 

всі сили на виконанні аварійно-відновлювальних робіт в мережах Компанії, та докладає усіх 

необхідних дій та заходів, які залежать від неї, з метою забезпечення безперебійного постачання 

електричної енергії. Також проводиться багато інших організаційно-технічних заходів, які 

направлені на не допущення відмов в роботі енергетичного обладнання та нещасних випадків 

серед працівників та населення. 

… Компанія повідомляє про неможливість виконання своїх зобов'язань по Договору в 

результаті настання форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили).…». 

Комісія з перевірки зазначає, що термін до 31.05.2022 щодо виконання будівельно-

монтажних робіт не відповідає умовам Договору від 23.07.2021 та вимогам пункту 4.2.4  

глави 4.2 розділу IV Кодексу. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листі від 12.09.2022 № 04/440/9080 не надало копію Повідомлення про 

надання послуги з приєднання до електричних мереж системи розподілу, яка підтверджує факт 

надання послуги з приєднання гр. Зелюку О. І. 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 12.09.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 23.07.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання  

гр. Зелюку О.І. на 313 календарних днів. 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) 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. 
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2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) у строк до 15 грудня 2022 року 

надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином 

завірену копію підтвердження надання гр. Зелюку О. І.  повідомлення про надання послуги зі 

стандартного приєднання, у спосіб зазначений в заяві про приєднання. 

 

 

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 01 листопада 2022 року 

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

невиїзної перевірки від 05 жовтня 2022 року № 284, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 27 вересня 2022 року № 1213 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 27 вересня 2022 року № 336, 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 
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дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

з 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 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.  

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

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 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування); 

підпункту 4.1 пункту 4  IV Типового договору про стандартне приєднання 

до електричних мереж системи розподілу, що є додатком 1 до Кодексу систем 

розподілу (далі – Типовий договір про стандартне приєднання), яким визначено, 

що у випадку відсутності необхідності відведення земельних ділянок під 

будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання електроустановок 

замовник сплачує попередню оплату за приєднання на поточний рахунок ОСР 

у такому порядку: 

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату 

вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних 

умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунку на сплату плати за приєднання, 

остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком 

на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з 

наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими 

сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж 

зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника; 

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. 
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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 енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 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.  

У разі необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

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 10 календарних днів до 

закінчення строку надання послуги з приєднання письмово (або у спосіб, 

узгоджений із замовником) повідомляє замовника про збільшення строку 

проєктування не більше ніж на 30 календарних днів (з наданням 

документального підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням 

найменування організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення 

землевідведення з наданням копій офіційного листування); 

підпункту 4.1 пункту 4  IV Типового договору про стандартне 

приєднання, яким визначено, що у випадку відсутності необхідності відведення 

земельних ділянок під будівництво об'єктів електроенергетики для приєднання 

електроустановок замовник сплачує попередню оплату за приєднання на 

поточний рахунок ОСР у такому порядку: 

оплата в розмірі 20 відсотків плати, визначеної рахунком на оплату 

вартості приєднання, упродовж 20 робочих днів від дати отримання технічних 

умов, розрахунку вартості плати за приєднання до електричних мереж та 

рахунку на сплату плати за приєднання, 
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остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків плати, визначеної рахунком 

на сплату плати за приєднання, упродовж 5 робочих днів починаючи з 

наступного робочого дня від дати узгодження з усіма заінтересованими 

сторонами розробленої ОСР проєктної документації щодо електричних мереж 

зовнішнього електрозабезпечення об'єкта замовника; 

підпункту 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. 

 

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                                      _______________ 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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 05 жовтня 2022 року № 284, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 27 вересня 2022 року № 1213 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

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 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 у строк  

до 15 грудня 2022 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП  

у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію підтвердження 
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надання гр. Зелюку О. І. повідомлення про надання послуги зі стандартного 

приєднання. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


