
Департамент ліцензійного контролю 

24 січня 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування 

до розгляду справи про адміністративне правопорушення  
 

Відповідно до положень статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон) посадові особи суб'єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, несуть 

адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у 

сферах енергетики та комунальних послуг. У разі виявлення порушень 

законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, Регулятор розглядає 

питання відповідальності суб'єкта господарювання, його посадових осіб на 

своєму засіданні та приймає рішення про застосування до суб'єкта 

господарювання санкцій та/або застосування адміністративного стягнення до 

посадової особи такого суб'єкта господарювання. Адміністративні стягнення 

застосовуються до посадових осіб суб'єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). 

Згідно з пунктом 1.2. Порядку розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та накладення адміністративних стягнень, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 13 липня 2017 року № 920 (далі – Порядок), при 

здійсненні перевірки дотримання законодавства, що регулює функціонування 

ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, відповідно до постанови НКРЕКП від 

20 грудня 2022 року № 1759 «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», головою комісії з перевірки було 

складено протокол про адміністративне правопорушення від 09 січня 2023 року 

№ 9, про вчинення генеральним директором 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» адміністративного 

правопорушення передбаченого частиною третьою статті 18836 КУпАП.  

З огляду на викладене, з урахуванням отриманих зауважень до протоколу 

№ 10 від 13 січня 2023 року №1/04/1465, з метою дотримання вимог Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг», Департамент ліцензійного 

контролю пропонує розглянути справу про адміністративне 

правопорушення та прийняти відповідне рішення: 

• прийняти постанову НКРЕКП «Про накладення адміністративного 

стягнення». 

або 

• прийняти постанову НКРЕКП «Про закриття справи про 

адміністративне правопорушення». 

 

Заступник директора Департаменту 

ліцензійного контролю       О. Романенко 
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ПРОЄКТ 

 

 

 

ПОСТАНОВА 
 

____________                                       Київ № ________ 

 

Про накладення адміністративного  

стягнення 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у складі членів НКРЕКП Бабій О. А., 

Кайдаша Р. Ю., Коваленка Д. В., Магди О. І., Тарасюка В. В., Формагея О. Л. під 

головуванням Голови НКРЕКП Ущаповського К. В. розглянула протокол про 

адміністративне правопорушення від 09 січня 2023 року № 9 щодо порушення 

генеральний директор Приватного акціонерного 

товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), адреса перебування: 

 вимог підпункту 22 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року 

№ 1470, копію статуту ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», копію 

наказу ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29 липня 2020 року 

№ 626 «Щодо розміщення інформації на офіційному вебсайті», лист 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28 грудня 2022 року 

№ 1/06/38551, довідку ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 

06 січня 2023 року № 1/05/515, враховуючи Акт, складений за результатами 

проведеної позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії від 09 січня 2023 року № 18, зауваження від 13 січня 2023 

року №1/04/1465, установила, що під час проведення позапланової виїзної 

перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 27 грудня 2022 року 

по 09 січня 2023 року, за період діяльності з 10 листопада 2022 року по 26 грудня 

2022 року, головою комісії з перевірки Письменним Олегом Миколайовичем 

 
УКРАЇНА 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

вул. Сім’ї Бродських, 19,  м. Київ, 03057,  тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27 

е-mail: box@nerc.gov.ua,  вебсайт: www.nerc.gov.ua 



ПРОЄКТ 

 

було складено протокол про адміністративне правопорушення від 09 січня 2023 

року № 9 щодо незабезпечення генеральним директором ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  розміщення на 

офіційному вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

(https://www.dtek-kem.com.ua/) інформації щодо зазначення назв вулиць, 

будинків, корпусів тощо, по яких будуть перерви електропостачання, та в частині 

актуалізації кожні 30 хвилин зазначеної інформації, а саме: у графіках 

стабілізаційних вимкнень, які розміщені на вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», відсутня повна актуальна інформація назв вулиць, 

будинків, корпусів тощо, а також відсутня інформація щодо часу останнього 

оновлення графіка стабілізаційних відключень. 

Таким чином, генеральний директор ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушив вимоги підпункту 22 

пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1470, у частині оприлюднення та оновлення на офіційному вебсайті  

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформації, розміщення якої 

передбачено підпунктом 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року 

№ 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 

критичної інфраструктури», а саме інформації про час початку та закінчення 

перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, 

вулиць, будинків, корпусів тощо та кожні 30 хвилин актуалізовувати зазначену 

інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання 

споживачам. 

Відповідальність за встановлені порушення передбачена частиною третьою 

статті 18836 Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

 

Керуючись статтями 24, 33, 18836, 24418, 276 – 278, 283 та пунктом 1 частини 

першої статті 284 Кодексу України про адміністративні правопорушення, 

відповідно до статті 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення 

адміністративних стягнень, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 липня 

2017 року № 920, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Визнати 

генерального директора 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), адреса перебування: 

винним у вчиненні 

адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 



ПРОЄКТ 

 

18836 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та накласти на 

нього адміністративне стягнення у вигляді накладення штрафу у розмірі 

_________________ (_________) гривень 00 коп., які перераховуються до 

Державного бюджету України (код бюджетної класифікації 21081100 

«Адміністративні штрафи та інші санкції»). 

Копію завіреного банком платіжного документа, що засвідчує факт сплати 

суми штрафу в повному обсязі, надіслати до центрального апарату НКРЕКП за 

адресою: вул. Сім’ї Бродських, 19, м. Київ, 03057. 

 

2. Постанова підлягає виконанню з дня набрання нею законної сили після 

закінчення строку оскарження.  

 

3. Відповідно до частини першої статті 307 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення штраф має бути сплачено правопорушником не 

пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про 

накладення штрафу, а в разі оскарження такої постанови – не пізніше ніж через 

п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення. У 

разі несплати штрафу в зазначений строк постанова надсилається до органу 

державної виконавчої служби для її виконання в примусовому порядку. 

  

4. Постанову може бути оскаржено до суду протягом десяти днів з дня її 

винесення. 

 
 

Голова НКРЕКП   

 

М.П. 

К. Ущаповський 

 

   

Секретар                     ____________ 

 

Відповідно до статті 291 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення постанова набирає законної сили після закінчення строку на її 

оскарження, а саме: «___»_________ 20__ року. 

У виконавчому провадженні, відкритому на підставі цієї постанови: 

стягувачем є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг (03057, м. Київ, вул. Сім’ї  

Бродських, 19, код ЄДРПОУ 39369133), 

боржником є  

 

генеральний директор 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», адреса перебування: 

  



ПРОЄКТ 

 

 

ПОСТАНОВА 
 

____________                                      Київ  

 

№ ________ 

 

Про закриття справи про  

адміністративне правопорушення  

 

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у складі членів НКРЕКП Бабій О.А., 

Тарасюка В.В., Формагея О.Л., Кайдаша Р.Ю., Коваленка Д.В., Магди О.І. під 

головуванням Голови НКРЕКП Ущаповського К.В., розглянула протокол про 

адміністративне правопорушення від 09 січня 2023 року № 9, щодо порушення 

генеральним директором Приватного акціонерного 

товариства «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі – 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), адреса перебування: 

) вимог підпункту 22 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року 

№ 1470, копію статуту ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», копію 

наказу ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 29 липня 2020 року 

№ 626 «Щодо розміщення інформації на офіційному вебсайті», лист 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 28 грудня 2022 року 

№ 1/06/38551, довідку ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 

06 січня 2023 року № 1/05/515, враховуючи Акт, складений за результатами 

проведеної позапланової виїзної перевірки дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії від 09 січня 2023 року № 18, зауваження від 13 січня 2023 

року №1/04/1465, установила, що під час проведення позапланової виїзної 

перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» з 27 грудня 2022 року 

по 09 січня 2023 року, за період діяльності з 10 листопада 2022 року по 26 грудня 

 
УКРАЇНА 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

вул. Сім’ї Бродських, 19,  м. Київ, 03057,  тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27 

е-mail: box@nerc.gov.ua,  вебсайт: www.nerc.gov.ua 



ПРОЄКТ 

 

2022 року, головою комісії з перевірки Письменним Олегом Миколайовичем 

було складено протокол про адміністративне правопорушення від 09 січня 2023 

року № 9 щодо незабезпечення генеральним директором ПРАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  розміщення на 

офіційному вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

(https://www.dtek-kem.com.ua/) інформації щодо зазначення назв вулиць, 

будинків, корпусів тощо по яких будуть перерви електропостачання та в частині 

актуалізації кожні 30 хвилин зазначеної інформації, а саме: в графіках 

стабілізаційних вимкнень, які розміщені на вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відсутня повна актуальна інформація назв вулиць, 

будинків, корпусів, тощо, а також відсутня інформація щодо часу останнього 

оновлення графіка стабілізаційних відключень. 

Таким чином, генеральний директор ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» порушив вимоги підпункту 

22 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1470, в частині оприлюднення та оновлення на своєму офіційному 

вебсайті ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» інформації, розміщення 

якої передбачено підпунктом 6 пункту 1 постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 

року № 349 «Щодо захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути 

віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі щодо об’єктів 

критичної інфраструктури, а саме інформації про час початку та закінчення 

перерви електропостачання споживачам із зазначенням назв населених пунктів, 

вулиць, будинків, корпусів тощо та кожні 30 хвилин актуалізовувати зазначену 

інформацію про час початку та закінчення перерви електропостачання 

споживачам. 

Пунктом 1 частини першої статті 247 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачено, що провадження в справі про адміністративне 

правопорушення не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю у 

зв’язку з відсутність події і складу адміністративного правопорушення. 

            

Керуючись статтями 24418, 247, 284 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, та відповідно до статті 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», Порядку розгляду справ про адміністративні 

правопорушення та накладення адміністративних стягнень, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 13 липня 2017 року № 920, Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1.  Закрити справу про адміністративне правопорушення щодо а 

генерального директора ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 



ПРОЄКТ 

 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», адреса перебування: 

на підставі пункту 1 частини першої статті 247 Кодексу України 

про адміністративні правопорушення. 

 

2. Постанова підлягає виконанню з дня набрання нею законної сили після 

закінчення строку оскарження. Постанова про закриття справи може бути 

оскаржена до суду протягом десяти днів з дня її винесення. 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
                                           М.П. 

 

 

Секретар         _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


