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Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг від 09 серпня 2022 № 24-р»  

(«Про  усунення порушень ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ») 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 28 червня 2022 № 648 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на 

підставі посвідчення на проведення позапланової невиїзної перевірки від 06 липня 2022 року  

№ 166, НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

(код ЄДРПОУ 41946011) (далі – ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, 

Ліцензіат, ОСР) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 25 липня 2017 року № 932, за 

період діяльності з 04 квітня 2016 року по 07 липня 2022 року, за результатами якої складено 

Акт позапланової невиїзної перевірки від 14 липня 2022 року № 146, та прийнято 

розпорядження НКРЕКП від 09 серпня 2022 року № 24-р «Про усунення порушень  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (зі змінами внесеними розпорядженням 

НКРЕКП № 80-р від 20.09.2022 року) (далі – Розпорядження № 24-р). 

Відповідно до вимог Розпорядження № 24-р  (з урахуванням змін внесених 

постановою НКРЕКП від 20.09.2022 № 80-р) ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

зобов’язано усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії та у строк до 15 грудня 2022 року надати до 

НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином завірену 

копію акта приймання-передачі послуги з нестандартного приєднання 
електроустановок до електричних мереж, підписану ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4».  

Товариство, листом від 13.09.2022 № 01/04/26618 повідомило НКРЕКП, що між 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ПРАТ  «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ 

№ 4» було укладено Інвестиційний договір № 52-ПООД/02-21 на будівництво будівельної 

частини ТП-8906 - ІІ етап, І черга, ж/б № 1, згідно з яким Замовник взяв на себе виконання 

будівельної частини ТП з обладнанням РП 10/0,4 кВ з силовими трансформаторами, 

технічним обліком, також обладнання РП 10 кВ, з технічним обліком, кабельно-трубної 

каналізації для КЛ 10/0,4 кВ. 

Також, листом від 13.09.2022 № 01/04/26618 ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зазначило, що відповідно до пункту 5.1 Інвестиційного договору, 

ПРАТ «ДБК № 4» зобов’язалось не пізніше 04.11.2022 закінчити будівництво та до 

02.12.2022 ввести об’єкт в експлуатацію та до 04.03.2022 оформити право власності на 

будівлю ТП-8906 на ПРаТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та передати вказане ТП 

у власність Товариства. 

Крім того ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 01.12.2022 

№ 1/06/35694 (вх. НКРЕКП від 02.12.2022 № 18287/1-22) повідомило НКРЕКП, що 

реалізація приєднання будівництва ІІа мікрорайону у багатофункціональному житловому 



 

 

районі за адресою: вул. Маршала Гречка/просл. Правди виконується ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» згідно з умовами Договору приєднання, з урахуванням 

внесених змін, Додатковими угодами до Договору про приєднання. Питання строків 

надання послуги з приєднання врегульовано сторонами Договору про приєднання, шляхом 

укладення відповідної Додаткової угоди. 

Зокрема, за інформацією ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», зазначеній у 

листі від 01.12.2022 № 1/06/35694, додатковою угодою № 8 від 22.11.2022 до Договору про 

приєднання внесені зміни.  

Так, відповідно до нової редакції п. 3.1.1. Договору про приєднання, Виконавець 

послуг зобов'язаний забезпечити в установленому порядку приєднання об'єкта Замовника 

(будівництво та введення в експлуатацію електричних мереж зовнішнього 

електрозабезпечення об'єкта Замовника від місця забезпечення потужності до точки 

приєднання) в термін до 30.06.2023 після виконання Замовником зобов'язань, визначених 

пунктами 3.2.1.-3.2.4 цього розділу. 

Враховуючи вищевикладене ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зазначає, 

що питання строків надання послуги з приєднання врегульовано сторонами Договору про 

приєднання, шляхом укладання відповідної Додаткової угоди від 22.11.2022 № 8, якою 

визначено, що строк надання послуги з приєднання настане 30.06.2023, після виконання 

ПАТ «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» зобов’язань, визначених пунктами 3.2.1-3.2.4 

Договору про приєднання. 

Враховуючи лист ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 01.12.2022  

№ 1/06/35694 та відповідно до пункту 10.8 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, Департамент ліцензійного контролю пропонує: 
 

Унести до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, від 09 серпня 2022 року № 24-р «Про усунення 

порушень ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» наступні зміни: 

у абзаці 4 розпорядної частини Розпорядження цифри та слова «15 грудня 2022 року» 

замінити цифрами та словами «15 липня 2023 року». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю  Я. Зеленюк 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

від 09 серпня 2022 року № 24-р 

 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 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, у зв’язку з воєнним станом, введеним в Україні з 05 години 

30 хвилин 24 лютого 2022 року відповідно до Указу Президента України від 

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня 2022 року № 259/2022, 

від 17 травня 2022 року № 341/2022, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та  

від 07 листопада 2022 року № 757/2022, ураховуючи лист ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»   

від 01 грудня 2022 року № 1/06/35694, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці четвертому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 09 серпня 2022 року № 24-р «Про усунення порушень 
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ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» цифри та слова «15 вересня  

2022 року» замінити цифрами та словами «15 липня 2023 року». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


