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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» 
до проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушень АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 294 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на підставі посвідчення 
на проведення позапланової виїзної перевірки від 20 грудня 2022 року № 439, НКРЕКП здійснено 
позапланову виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) (далі – АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 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 14 квітня 2021 року по 22 грудня  
2022 року, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 29 грудня  
2022 року № 377 (далі – Акт перевірки № 377). 

 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 05.01.2023 101/04/03-160 надало до 
НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 377, які опрацьовано НКРЕКП. 

 

Так, Актом перевірки № 377 встановлено та зафіксовано 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 IV 
Кодексу систем розподілу, 
затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 
року № 310 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

яким встановлено, що оператор системи розподілу 
зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з розподілу 
електричної енергії та інших нормативно-правових актів, 
що регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

 
яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 
замовника другого ступеня потужності цей строк 
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). У разі неможливості здійснення ОСР у 
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підпункту 26 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 
 

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; 

 
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. 

 

14.04.2021 гр. Черевко С.В. звернувся до АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо 
зміни технічних параметрів об’єкту з розрахунковою потужністю 38 кВт, напругою 0,38 кВ (існуюча 
дозволена потужність об’єкту – 3 кВт на напрузі 0,22 кВ).  

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було виготовлено технічні умови на стандартне 
приєднання та підготовлено проєкт Договору про стандартне приєднання від 23.04.2021  
№ 0226-2021-0191, який був підписаний гр. Черевко С.В. 29.04.2021. 

При цьому, згідно вимог вказаних технічних умов, для забезпечення потужності в точці 
приєднання в електричних мережах АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» передбачається 
будівництво ТП 10/0,4 кВ, мереж 10 та 0,4 кВ.  

Загальна плата, у відповідності до розрахунку вартості плати за стандартне приєднання 
замовника, згідно договору від 23.04.2021 № 0226-2021-0191 складає 37072,8 грн (з ПДВ).  

29.04.2021 Замовником було сплачено 20 відсотків вартості послуги з приєднання, згідно 
отриманого рахунку у сумі 7414,56 грн.  

Послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 28.06.2021. 
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 
18.06.2021 з наданням документального 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», з метою забезпечення електропостачання об’єкту 
замовника направило до Визирської СТГ Лиманського району Одеської області лист від 14.07.2021 
№ 33/10-1674 та повторно лист від 07.10.2021 №07/49/9/86 щодо надання дозволу на розробку 
проєкту землеустрою з відведення земельних ділянок для розміщення нових об’єктів 
електроенергетики.  

У відповідності до Рішення Визирської СТГ Лиманського району Одеської області від 
28.10.2021 №556/XVI-VIII, остання надала ОСР дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок для улаштування об’єктів енергетичної інфраструктури у  
с. Першотравневе Визирської СР Одеського району. 

На черговій сесії Визирської СТГ Лиманського району Одеської області було розглянуто 
питання та прийнято рішення про затвердження проекту землеустрою та передачі в оренду 
земельних ділянок №713/XX-VIII від 17.02.2022. 

Слід зазначити, що комплекс робіт з розробки проекту землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок в оренду АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» для будівництва та 
експлуатації об’єктів енергетичної інфраструктури за відповідною адресою з подальшою 
реєстрацією права оренди на зазначені земельні ділянки виконує ТОВ «ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП».  

ТОВ «ЛЕНД МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» зверталось до Визирської СТГ 
Лиманського району Одеської області листами від 05.07.2022 №0507/22/1 та від 05.10.2022  
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№ 0510/22/2 щодо розгляду та затвердження документації із землеустрою, яка була подана  
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 17.12.2021 №07/49/04-73. 

  
Комісії з перевірки з боку Ліцензіата було надано копії листів, які направлялися до 

Замовника, щодо перенесення терміну надання послуги з приєднання через затримку здійснення 
заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів 
електроенергетики. 

АТ ДТЕК «ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листах-повідомленнях «Про продовження 
строку надання послуги із стандартного приєднання», які направлялись Замовнику: від 16.06.2021  
№ 33/10-1535, від 16.07.2021 № 33/10-1722, від 16.08.2021 № 33/10-1919/1, від 15.10.2021 № 33/10-2352,  
від 15.11.2021 № 33/10-2831/1, від 29.11.2021 № 33/10-3017/1 не надало документального 
підтвердження причин виникнення затримки із зазначенням найменування організацій, до яких 
звертався ОСР щодо питання вирішення землевідведення з наданням копій офіційного листування. 

 

Комісія з перевірки зазначає, що у зв’язку з недотриманням Ліцензіатом положень пункту 
4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під час направлення гр. Черевко С.В. листа-повідомлення від 
16.06.2021 № 33/10-1535 послуга з стандартного приєднання повинна була бути надана не пізніше 28.06.2021. 

 

Також, Ліцензіатом не дотримано вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу під  час 
повідомлення листом від 16.09.2021 № 33/10-2141/1 гр. Черевко С.В. про перенесення терміну 
надання послуги з приєднання. Зазначений лист повинен бути відправлений не пізніше 15.09.2021.  

 
Станом на 26.12.2022 АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» знаходиться в процесі 

укладання з Визирського СТГ Лиманського району Одеської області договору довгострокової 
оренди на земельні ділянки для улаштування об’єктів енергетичної інфраструктури. 

 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у своїх поясненнях, наданих листом від 05.01.2023 

№ 101/04/03-160 зазаначає, що послуга з приєднання до теперішнього часу не надана замовнику з 
об’єктивних причин, незалежних від Товариства, таких як: 

- введення в Україні, зокрема в м. Одесі та Одеській області карантину, який обмежував роботу 
як АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», так і  Визирської СР Одеського району Одеської 
області; 

- введення в Україні воєнного стану, що унеможливило виконання АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зобов’язань по договору про стандартне приєднання від 23.04.2021  
№ 0226-2021-0191. 

На даний час договір довгострокової оренди на земельні ділянки для улаштування об’єктів 
енергетичної інфраструктури  підписано і з боку Визирською СР Одеського району Одеської 
області і з боку АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», в найближчий час буде проведено 
державну реєстрацію права оренди. 

АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не погоджується з висновком Комісії з перевірки 
щодо порушення Товариством пункту 4.2.4 глави 4.2 Кодексу (у редакції, що діяла до 01 січня  
2022 року) у частині не дотримання строку надання послуги зі стандартного приєднання для 
електроустановок замовника другого ступеня потужності, для яких цей строк становить 60 
календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості 
приєднання відповідно до договору про приєднання. 

Оскільки послуга зі стандартного приєднання мала бути надана замовнику не пізніше 
28.06.2021, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у встановлені Кодексом терміни, а саме не 
пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку надання послуги з приєднання  
(16.06.2021 р.) вперше повідомило замовника про збільшення строку надання послуги зі 
стандартного приєднання.  

У зв’язку з проведенням перемовин з виїздом на місце між уповноваженими представниками 
Визирської ОТГ, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та підрядної проєктної організації щодо 
можливих місць встановлення об’єктів електроенергетики протягом травня – липня 2021 р., 
офіційно лист АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 14.07.2021 № 33/10-1674 щодо 
погодження місця встановлення нової ЩТП 10/0,4 кВ та ПЛ-10 кВ було направлено Визирській СР 
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Одеського району Одеської області після остаточного погодження сторонами місця розташування 
об’єктів енергетики. 

Також, АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не погоджується з висновком Комісії з 
перевірки щодо не дотримання повідомлення про необхідність 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). 

 Серед одинадцяти надісланих на адресу замовника листів АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» щодо збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання, лише 
один лист був направлений із затримкою в один день (замість 15.09.2021 лист з об’єктивних причин 
був направлений 16.09.2021). На думку Товариства, висновки Комісії з перевірки щодо не 
дотримання повідомлення про необхідність збільшення строку надання послуги зі стандартного 
приєднання є перебільшеними. 

 

  Департамент ліцензійного контролю зазначає, що поняття форс-мажорних обставин, 
регулюється Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні». Згідно з пунктом 2 статті 
14 1 даного Закону «Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні 
та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, 
передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та 
іншими нормативними актами».  

 

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) Торгово-промисловою 
палатою України та видача Сертифіката про настання таких обставин є однією з її функцій, 
передбачених Статутом ТПП України та Законом України № 671/97-ВР. 

 Засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) є послугою в розумінні 
Цивільного кодексу України (господарською операцією в розумінні Господарського кодексу 
України), яку Торгово-промислова палата України надає для фізичних та юридичних осіб. 

 Однак, важливо розуміти, що сам по собі факт існування форс-мажорної обставини 
(обставини непереборної сили) не звільняє автоматично від відповідальності за невиконання 
зобов’язань передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із 
законодавчими та іншими нормативними актами. 

 Відповідно до ст. 617 Цивільного кодексу України особа, яка порушила зобов'язання, 
звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення 
сталося внаслідок випадку або непереборної сили. 

 Не вважається випадком, зокрема, недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, 
відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника 
необхідних коштів. 

 Відповідно до ст. 218 Господарського кодексу України, підставою господарсько- правової 
відповідальності учасника господарських відносин є вчинене ним правопорушення у сфері 
господарювання. 

 Учасник господарських відносин відповідає за невиконання або неналежне виконання 
господарського зобов'язання чи порушення правил здійснення господарської діяльності, якщо не 
доведе, що ним вжито усіх залежних від нього заходів для недопущення господарського 
правопорушення. У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт 
господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову 
відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим 
внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов 
здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення 
зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання 
зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів. 
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 Тому, посилання на форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та 
наявність Сертифіката не звільняє від виконання зобов'язання, а звільняє від відповідальності 
за невиконання зобов'язання. 

 Сертифікат форс-мажорні обставини (обставин непереборної сили) не є актом державного 
органу, який спричиняє виникнення, зміну чи припинення прав та обов'язків у будь-якої 
сторони. У разі судового процесу такий документ буде додатковою гарантією. Сертифікат, 
передусім, може бути використаний як доказ у суді. Однак, це такий же доказ, як і всі інші докази, 
який не має для суду наперед визначеної сили. 

 

   Згідно з Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними 
торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин, за зверненням суб’єктів 
господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та будь-яких фізичних 
осіб, окремо, по кожному окремому договору, окремим податковим та/або іншим 
зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору (контракту, угоди та 
ін.), законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим  через 
наявність зазначених обставин, видають даний сертифікат.   

 

Водночас, пунктом 5 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 352 «Про особливості 
тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного 
стану» встановлено, що 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 систем розподілу, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, 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, на виконання якого АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом №33/10-1127/4 на 
електронну адресу повідомлено замовника гр. Черевко С.В. про тимчасове призупинення надання 
послуги з приєднання на період дії правового режиму воєнного стану та про її поновлення після 
завершення строку дії  обставин непереборної сили. 

 

Згідно з умовами пункту 5.4 Договору про приєднання до електричних мереж від 23 квітня 
2021 року № 0226-2021-0191сторони  не відповідають за невиконання умов цього договору, якщо це 
спричинено дією обставин непереборної сили. Факт дії обставин непереборної сили 
підтверджується довідкою Торгово-промислової палати України. 

  АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало засвідчення форс-мажорних обставин та 
Сертифіката про настання таких обставин, виконання яких настало згідно з умовами Договору про 
приєднання до електричних мереж від 23 квітня 2021 року № 0226-2021-0191 та виконання якого 
стало неможливим через наявність форс-мажорних обставин. 

 

          Враховуючи вищезазначене, слід звернути увагу, що посилання на форс-мажорні обставини 
(обставини непереборної сили) та наявність Сертифіката не звільняє від виконання зобов'язання, 
а звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання. 
 
 

 
 

 
З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:  
 

1) 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, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 
електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 
ЄДРПОУ 00131713) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 
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функціонування ринку електричної енергії, для чого до 10 числа щомісячно інформувати  
гр. Черевко С.В. та Відділ НКРЕКП у Одеській області щодо вжиття вичерпних заходів, 
спрямованих на виконання умов Договору про приєднання до електричних мереж від 23 квітня  
2021 року № 0226-2021-0191. 

 
Заступник директора Департаменту  
ліцензійного контролю          О. Романенко 



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 __ січня  
2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 
позапланової виїзної перевірки від 29 грудня 2022 року № 377, проведеної 
відповідно до постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 294 «Про 
проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 
виїзної перевірки від 20 грудня 2022 року № 439, 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», яким встановлено, що оператор системи розподілу 
зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 
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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). 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; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу 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. 

 
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 
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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 
ОДЕСЬКІ 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  
29 грудня 2022 року № 377, проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 
11 лютого 2022 року № 294 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 
АТ «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 
 
Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК ОДЕСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 00131713) 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, а 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 



2 
 
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). 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,  

для чого до 10 числа щомісячно інформувати гр. Черевко С.В. та Відділ 
НКРЕКП у Одеській області щодо вжиття вичерпних заходів, спрямованих на 
виконання умов Договору про приєднання до електричних мереж від 23 квітня 
2021 року № 0226-2021-0191. 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


