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Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

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 01 листопада 2022 року № 1383 «Про 
проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ 
ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі 
– АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 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 - Ліцензійних 
умов з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 21 січня 2021 року по  
20 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової невиїзної 
перевірки від 11 листопада 2022 року № 316 (далі – Акт № 316). 

 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало листом від 25.11.2022  
№ 101/04/03-5175 до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 316.  

 

Так, зазначеним Актом № 316 зафіксовано та встановлено наступне:  
№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 46 
Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 
 
 
 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу ІV 
Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 
№ 310 (далі – Кодекс) (у редакції, 

що діяла до 01.06.2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

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; 

 
у частині того, що 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); 

 
яким визначено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 
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Кодексу 
 
 
 
 
 

підпункту 13 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, що 
діяла до 01.01.2022) 

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; 

 
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. 

До НКРЕКП надійшло звернення гр. Котляренка О. В. від 19.08.2022 щодо недотримання 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків надання послуги зі стандартного приєднання до 
електричних мереж. 

НКРЕКП звернулась листом від 26.08.2022 № 9110/17.1.3/7-22 щодо надання пояснень, 
інформації та копій відповідних документів з питань, порушених у зверненні 
гр. Котляренка О. В. АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 12.09.2022 
№ 101/33/03-3570 із додатками до нього надало запитувану НКРЕКП інформацію з відповідними 
підтвердними документами. 

За результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки матеріалів встановлено 
наступне. 

21.01.2021 гр. Котляренко О. В. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» із 
заявою про приєднання електроустановки певної потужності індивідуального житлового будинку, 
з величиною максимального розрахункового навантаження 31 кВт, напругою 0,38 кВ. Відповідно 
до інформації, зазначеній в вище вказаній заяві про приєднання, існуюча потужність складає 3 кВт, 
напругою 0,38 кВ. 

На підставі наданої замовником заяви про приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було підготовлено Технічні умови стандартного приєднання до електричних 
мереж електроустановок від 22.01.2021 № 0028-2021-0230 та підготовлено проєкт Договору про 
стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 22.01.2021 
№ 0028-2021-0230, який був підписаний гр. Котляренко О. В. 22.01.2021. 

26.01.2021 гр. Котляренко О. В. було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, 
згідно отриманого рахунку. 

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 27.03.2021. 
Отже, ОСР для дотримання вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу повинен був 

повідомити Замовника про перенесення терміну надання послуги з приєднання не пізніше 
17.03.2021.  

Комісія з перевірки зазначила, що у листах-повідомленнях Ліцензіата від 25.03.2021 
№ 230/03-616 та від 12.04.2021 № 230/03-689, які направлялись гр. Котляренку О. В., відсутнє 
документальне підтвердження причин виникнення затримки та зазначенням найменування 
організацій, до яких звернувся ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій 
офіційного листування.  

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило до Саф’янівської селищної ради 
Ізмаїльського району Одеської області лист від 15.04.2021 № 07/49-563 щодо надання дозволу на 
розробку проєкту землеустрою із відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів 
інфраструктури, на який останньою було прийнято Рішення від 21.05.2021 №671-VIII щодо 
надання відповідного дозволу. 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» отримано Рішення Саф’янівської селищної ради 
Ізмаїльського р-ну Одеської області від 24.12.2021 №2411-VIII «Про затвердження проєкту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» та у подальшому з Саф’янівською 
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селищної радою Ізмаїльського району Одеської області укладено договір оренди на земельні 
ділянки від 11.01.2022 №48-ЮО та підписано відповідний Акт приймання-передачі земельної 
ділянки у користування АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

В свою чергу, Комісія з перевірки зазначає, що остаточний розрахунок у розмірі 80 відсотків 
плати, визначеної рахунком на сплату плати за приєднання, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повинен був повідомити гр. Котляренку О. В. 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 (положення пункту 4.1. Типової форми договору). 

В свою чергу за інформацією наявною в НКРЕКП, а саме наданою Ліцензіатом листом від 
12.09.2022 № 101/33/03-3570 «Після проведення всіх дозвільних процедур, передбачених діючим 
законодавством України, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було отримано Рішення 
Саф’янівської СР Ізмаїльського р-ну Одеської області від 24.12.2021 №2411-VIII «Про 
затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду», та у 
подальшому з Саф’янівською СР Ізмаїльського району Одеської області було укладеного договір 
оренди на земельні ділянки від 11.01.2022 №48-ЮО та відповідно Акт приймання-передачі 
земельної ділянки у користування АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

У зв’язку з цим, замовнику було видано рахунок на сплату залишку 80 відсотків вартості 
послуги з приєднання. 09.02.2022 р. замовником було здійснено остаточну сплату, згідно 
отриманого рахунку, у сумі 24194,90 грн» (мовою документу). 

Отже, комісія з перевірки зазначає, що у разі надання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» рахунку від  08.02.2022 №95516675 на сплату гр. Котляренком О. В. 
80 відсотків вартості послуги з приєднання є підстави вважати що проєктна документація 
розроблена та узгоджена з усіма заінтересованими сторонами. 

 
Після завершення здійснення заходів щодо 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. 

09.02.2022 гр. Котляренко О. В. було сплачено 80 відсотків вартості послуги з приєднання, 
згідно отриманого рахунку, у сумі 24194,90 грн. 

Враховуючи, що 11.01.2022 завершено здійснення заходів щодо відведення земельних 
ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики Комісія з перевірки зазначає, що 
послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 11.02.2022. 

 
Комісією з проведення перевірки проаналізовано додатки до листа Ліцензіата 

від 12.09.2022 № 101/33/03-3570 та встановлено, що з боку Товариства на адресу Замовника 
направлялися листи щодо перенесення терміну надання послуги з приєднання через затримку 
здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики. 

Ліцензіатом не дотримано вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під час 
повідомлення листом від 25.03.2021 № 230/03-616 гр. Котляренка О. В. про перенесення терміну 
надання послуги з приєднання. Зазначений лист повинен бути відправлений не пізніше 17.03.2021. 

 
Також, Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення 

від 22.04.2021 № 230/03-777, від 30.04.2021 № 230/03-825, від 07.05.2021 № 230/03-837, від 
14.05.2021 № 230/03-918, від 24.05.2021 № 230/03-958, від 03.06.2021 № 230/03-1043, від 30.07.2021 
№ 230/03-1195, від 27.08.2021 № 230/03-1288, від 24.09.2021 № 230/03-4962,  від 22.10.2021 № 
230/03-5048,  від 19.11.2021 № 33/10-2915/6,  направлялися Замовнику без порушень вимог 
пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу (у редакції, чинній на момент виникнення договірних 
відносин), 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 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
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ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 15.04.2021 № 07/49-563 щодо надання дозволу на розробку проєкту 
землеустрою із відведення земельних ділянок для розміщення об’єктів інфраструктури.  

Зазначене свідчить про те, що ОСР жодних інших дій щодо відведення земельних ділянок 
за зазначений період не здійснював, що підтверджує наявність порушення з боку Ліцензіата 
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. 

 
Довідково: 
28.03.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було підготовлено та направлено лист 

№ 33/10-700/2 на електронну адресу гр. Котляренку О. В. щодо тимчасового призупинення 
виконання зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж на період дії на 
території України воєнного стану та зазначено, що надання послуги з приєднання буде поновлено 
після завершення строку дії обставин непереборної сили. 

Комісія з перевірки звернула увагу, що Договір про стандартне приєднання до електричних 
мереж системи розподілу № 0028-2021-0230 укладено 22.01.2021, зобов’язання за ним мали бути 
остаточно виконані 11.02.2022, тобто до введення воєнного стану в Україні та до затвердження 
постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 

У листі від 20.09.2022 № 10555/17.1.3/7-22 НКРЕКП звернула увагу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» на необхідність максимально прискорити здійснення заходів щодо 
землевідведення та надання гр. Котляренку О. В. послуги з приєднання його об’єкту до 
електричних мереж. 

Враховуючи те, що послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана до 
11.02.2022, тобто до початку введення в Україні воєнного стану, Комісія з перевірки зазначає, 
що АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» недотримано встановлені Кодексом та Договором 
про стандартне приєднання терміни надання послуги зі стандартного приєднання 
гр. Котляренку О. В. на 221 календарний день (станом на 20.09.2022). 
 

У своїх поясненнях до Акта № 316, наданих листом від 25.11.2022 № 101/04/03-5175 
(з копіями підтвердних документів), АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не 
погоджується з визначенням дати надання послуги з приєднання. 

Так, в акті зазначено, що завершено здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок 
для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики  відбулося 11.01.2022 – дата укладання 
договорів оренди на відповідні земельні ділянки.  

Відповідно до вимог ст.125 Земельного кодексу України встановлено, що право власності 
на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки 
виникають з моменту державної реєстрації цих прав. АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
повідомило, що відповідно до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію іншого речового права (додаються) АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» набуло 
право оренди на земельні ділянки лише 27.01.2022. 

Після чого замовнику було видано рахунок на сплату залишку 80 відсотків вартості послуги 
з приєднання та 09.02.2022 р. замовником було здійснено остаточну сплату, згідно отриманого 
рахунку. 

Після здійснення замовником 100 відсоткової оплати, з урахуванням передбачених термінів 
надання послуги встановлених вимогами пункту 4.2.4 Кодексу, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», як законний власник земельних ділянок, розпочав виконання комплексу 
будівельно-монтажних та пуско-налагоджувальних робіт із введення в експлуатацію 
електричних мереж, передбачених вимогами вказаних технічних умов.  

Враховуючи наведене, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» робить висновок, що 
термін надання послуги з приєднання замовнику припав на період воєнного стану в Україні. 

Також, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своєму листі від 25.11.2022 
№ 101/04/03-5175 зазначило, що в умовах оголошеного воєнного стану та ведення активних 
бойових дій на території України, діяльність АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» суттєво 
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ускладнена. Наразі надання деяких послуг та виконання робіт Товариством фактично перебуває 
в стані неможливості їх виконання з огляду на об’єктивні фактори, які склалися та перебувають 
поза волею та зоною впливу нашого Товариства. 

Листом від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 Торгово-промислова палата України засвідчила 
зазначені форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та підтвердила, що зазначені 
обставини з 24.02.2022 р. до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та 
об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та або фізичних осіб по 
договору, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, і виконання 
відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-
мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

Вказане у значній мірі вплинуло на швидкість виконання деяких видів робіт, збільшення 
термінів проведення тендерних закупівель, доставку матеріалів та виконання будівельно-
монтажних робіт.  

Відсутність, зокрема, обладнання захисту типу AZICS 150, кута 35х35х3 типу СТ3ПС5, 
пряжок, хомутів типу Х-01, проводу СІП-3 1х70 мм2, кронштейнів типу КР02, валу приводу типу 
ВП1, затискачів типу PGA 101, приводу типу ПРЗ-10У1 та траверс типу ТМЗ-11 та ТМЗ-15 
спричинило затримку надання послуги з приєднання. 

З огляду на вказане та враховуючи вимоги постанови НКРЕКП від 26.03.2022 №352, 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було підготовлено та направлено лист від 28.03.2022 
№33/10-700/2 на електронну адресу замовника щодо тимчасового призупинення виконання 
зобов’язань за договором про приєднання до електричних мереж на період дії на території 
України воєнного стану.  

При цьому повідомляємо, що 14.11.2022 р. АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було 
складено Повідомлення про надання послуги з приєднання (Повідомлення надається), 16.11.2022 р. 
оформлено паспорт точки розподілу до договору про надання послуг з розподілу електричної 
енергії № 22021/12085 (додатки № 2, 3 до договору надаються). 

 
Таким чином, послуга з приєднання електроустановок гр. Котляренка О.В. до 

електричних мереж АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» була надана у повному обсязі. 
Одночасно зазначаємо, що на адресу АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надійшла 

заява від 15.11.2022 р. щодо відсутності претензій до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
з проханням залишити без розгляду скаргу заявника до НКРЕКП. 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до 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. 

Також, пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу визначено, зокрема, що після завершення 
здійснення заходів щодо 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. 

Зазначаємо, що АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» направило лист-повідомлення 
«Про продовження строку надання послуги із стандартного приєднання» гр. Котляренку О. В. 
25.03.2021, тобто за 2 дні до дати надання послуги з стандартного приєднання, а саме 
27.03.2021. 

Крім того, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Договором про стандартне 
приєднання до електричних мереж системи розподілу від 22.01.2021 № 0028-2021-0230 
передбачено, що результатом надання послуги з приєднання є підписання акта надання послуги з 
приєднання сторонами договору. 

 
 

 
 



6 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 
 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 
ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку 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 АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ 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 __ грудня  
2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової невиїзної перевірки від 11 листопада 2022 року № 316, 
проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року  
№ 1383 «Про проведення позапланової невиїзної перевірки АТ «ДТЕК 
ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення 
позапланової невиїзної перевірки від 07 листопада 2022 року № 384, 
установлено, що АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) 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 ІV 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. 

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 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; 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 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 ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) щодо недопущення надалі 
недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії. 

 
 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 


