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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 

НКРЕКП здійснює державний контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов шляхом проведення, зокрема, позапланових виїзних перевірок.  

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП. 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП підставою для 

проведення позапланової виїзної перевірки є обґрунтоване звернення фізичної або юридичної 

особи про порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, її законних прав. 

До НКРЕКП надійшли звернення від: 

гр. Ігнатенко А.А. від 25.10.2022 (вх. НКРЕКП № І-8487/22 від 26.10.2022) щодо 

безпідставної заміни ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» приладу 

обліку. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 12.2.3 глави 12.2 розділу XІІ Кодексу комерційного обліку електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 (далі – ККО), яким 

встановлено, що пошкоджені або несправні ЗКО підлягають заміні на ЗКО з не гіршими 

технічними характеристиками протягом одного календарного місяця з дня виявлення такого 

порушення. 

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 

(далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної енергії) щодо обов'язку ліцензіата 

забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними 

комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших 

нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії. 

 

гр. Степаненка С.Ю. від 28.09.2022 (вх. НКРЕКП від 30.09.2022 № С-7550/22) щодо 

залишення без розгляду ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

звернень споживача про підключення до електропостачання його об’єкту. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
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функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу систем розподілу (далі – КСР), 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, яким встановлено, що фактом 

виконання зобов'язання ОСР з приєднання об'єкта замовника (будівництва електричних мереж 

зовнішнього електропостачання об'єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку 

приєднання) є факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці 

приєднання ввідного пристрою із комутаційним апаратом (ввідним). 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику 

повідомленням про надання послуги з приєднання.  

 

гр. Гавчук Л. П. від 01.08.2022 (вх. НКРЕКП від 09.08.2022 № Г-5689/22) щодо 

безпідставних вимог ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у частинні 

погашення заборгованості та оплати за повторне відключення. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312 (далі - ПРРЕЕ), яким встановлено, 

що у разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються 

відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. В такому разі разом з 

протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної 

енергії з посиланням на відповідні пункти глави 8.4 цього розділу та розрахункові документи 

для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків; 

пункту 7.5 розділу VІІ ПРРЕЕ у частині правомірності припинення постачання 

електричної енергії до об’єкта споживача; 

пункту 7.12 розділу VІІ ПРРЕЕ у частині виставлення споживачу рахунку на 

здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача 

(повторне підключення електроустановки). 

 

гр. Сороки В.Є. від 22.08.2022 (вх. НКРЕКП від 23.08.2022 № С-6157/22) щодо 

безпідставного відновлення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

електроживлення об’єкту споживача. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 7.13 розділу VІІ ПРРЕЕ яким встановлено, що відновлення електроживлення 

електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника 
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цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки 

оператору системи послуги з підключення. 

пункту 2.1.8 глави 2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ у частині наявності повного комплекту 

документів для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної 

енергії (попереднього/нового власника). 

 

гр. Юревич А.В. від 16.08.2022 (вх. НКРЕКП від 23.08.2022 № С-6157/22) щодо 

безпідставного припинення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

електроживлення об’єкту споживача. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 7.5 розділу VІІ ПРРЕЕ у частині правомірності припинення постачання 

електричної енергії до об’єкта споживача; 

пункту 7.7 розділу VІІ ПРРЕЕ яким, зокрема, встановлено, що у разі виникнення 

аварійних ситуацій в електроустановках оператора системи електроживлення 

електроустановок споживача може бути припинено на час, що не перевищує визначений 

Правилами улаштування електроустановок для струмоприймачів споживача відповідної 

категорії. 

Оператор системи надає інформацію щодо планових та/або аварійних перерв в 

електропостачанні у порядку, визначеному главою 9.4 розділу IX цих Правил. 

 

гр. Якимовича В. В. від 11.07.2022 (вх. НКРЕКП від 19.07.2022 № Я-5072/22) щодо 

відновлення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» електроживлення 

об’єкту споживача. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 2.3.6 глави 2.3 розділу ІІ ПРРЕЕ, яким встановлено, що у разі звернення 

побутового споживача до постачальника послуг комерційного обліку (оператора системи), 

який надає такому споживачу послуги комерційного обліку, із заявою щодо встановлення або 

заміни засобу вимірювальної техніки (реконструкції вузла обліку), який відповідає вимогам 

нормативних документів, постачальник послуг комерційного обліку надає такому побутовому 

споживачу замовлені ним послуги протягом 7 робочих днів від дня оплати побутовим 

споживачем вартості цих послуг; 

підпункту 23 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ щодо обов'язку оператора 

системи розглядати звернення, скарги та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних 

з розподілом (передачею) електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у строки, 

передбачені законодавством. 
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ОСББ «Буча-Бульвар» від 11.07.2022 № 11-07/22 (вх. НКРЕКП від 12.07.2022 

№ 9530/1-22) щодо безпідставних нарахувань ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» обсягів та вартості спожитої електричної енергії. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

підпункту 32 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ у частині обов’язку ОСР 

приймати від споживачів та електропостачальників дані про покази розрахункових 

лічильників електричної енергії та враховувати їх під час визначення обсягів споживання 

(розподілу/передачі) електричної енергії; 

підпункту 23 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V ПРРЕЕ у частині обов’язку ОСР 

розглядати звернення, скарги та претензії споживача щодо надання послуг, пов'язаних з 

розподілом (передачею) електричної енергії, та приймати з цього приводу рішення у строки, 

передбачені законодавством; 

пункту 7.5 розділу VІІ ПРРЕЕ у частині правомірності припинення постачання 

електричної енергії до об’єкта споживача; 

пункту 1 розділу ІІІ Методики обчислення плати за перетікання реактивної 

електричної енергії, затвердженої наказом Міністерством енергетики та вугільної 

промисловості від 06.02.2018 № 87 (далі – Методика) у частині проведення розрахунків за 

реактивну електричну енергію, спожиту на технічні цілі багатоквартирного будинку; 

положення постанови КМУ від 11.08.2021 № 859 у частині незастосування фіксованої 

ціни на електричну енергію у багатоквартирних житлових будинках на технічні цілі (роботу 

індивідуальних теплових пунктів, котелень, ліфтів, насосів та замково-переговорних 

пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної 

власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків. 

 

ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ЛІГЕНА» від 15.12.2022 № 44 (вх. НКРЕКП 

19268/1-22 від 12.12.2022) щодо безпідставного припинення ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» електроживлення об’єкту споживача. 

За результатами аналізу інформації, викладеної у зазначеному зверненні, в діях 

Товариства вбачаються ознаки порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та недотримання Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, зокрема: 

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

енергії», відповідно до якого 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; 

пункту 11.5.8 глави 11.5 розділу ХІ КСР, яким встановлено, що ОСР має надати 

попередження про обмеження/припинення розподілу електричної енергії Користувачу (окрім 

планових перерв) після встановлення факту наявності підстав для вчинення вказаних дій не 

менше ніж за 5 робочих днів до запланованої дати обмеження/припинення розподілу 

електричної енергії. При цьому в попередженні мають бути зазначені підстави, дата та час, з 

якого розподіл електричної енергії буде припинено/обмежено; 

пункту 7.5 розділу VII ПРРЕЕ у частині правомірності припинення постачання 

електричної енергії до об’єкта споживача; 

пункту 8 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам 

та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в 
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Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України 

від 13.04.2022 №148 (далі – Положення), яким встановлено, що учаснику роздрібного ринку 

електричної енергії забороняється відключення споживача без погодження відповідною 

військовою адміністрацією на адміністративній території розташування об’єкта споживача у 

разі, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу об’єктів перелічених у підпункті 2 пункту8 

Положення. 

 

Відповідно до положень частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП у разі виявлення 

під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних порушень або таких, що прямо 

випливають із питань, необхідність перевірки яких стала підставою для проведення 

позапланової перевірки, Регулятор має право перевіряти такі порушення із подальшим 

застосуванням до суб’єкта господарювання відповідальності, передбаченої законодавством. 

 

З огляду на зазначене, відповідно пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 «Про 

припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах 

воєнного стану», Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП, на підставі якої провести позапланову виїзну перевірку в частині питань, 

необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих заходів, а саме: 

дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з 

розподілу електричної енергії, а саме вимог пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України 

«Про ринок електричної енергії», пункту 12.2.3 глави 12.2 розділу XІІ ККО, пункту 4.8.5 глави 

4.8 розділу IV та пункту 11.5.8 глави 11.5 розділу ХІ КСР, пункту 2.1.8 глави 2.1 та пункту 

2.3.6 глави 2.3 розділу ІІ, підпунктів 23 та 32 пункту 5.1.2 глави 5.1 розділу V, пунктів 7.5, 7.7, 

7.12, 7.13 розділу VІІ, пункту 8.2.6 глави 8.2 розділу VIII ПРРЕЕ, пункту 1 розділу ІІІ 

Методики, пункту 8 Положення, постанови КМУ від 11.08.2021 № 859, підпункту 2 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з розподілу 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 проведення позапланової 

виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з 

урахуванням звернень гр. Ігнатенко А. А. від 25 жовтня 2022 року, 

гр. Степаненка С. Ю. від 28 вересня 2022 року, гр. Гавчук Л. П. від 01 серпня 

2022 року, гр. Сороки В. Є. від 22 серпня 2022 року, гр. Юревич А. В. 

від 16 серпня 2022 року, гр. Якимовича В. В. від 11 липня 2022 року, ОСББ «Буча-

Бульвар» від 11 липня 2022 року та ТОВ «Виробничо-комерційна фірма 

«ЛІГЕНА» від 15 грудня 2022 року Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Провести позапланову виїзну перевірку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) у частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 


