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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ 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 13 грудня 2022 року № 1669 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ 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 – Ліцензійні 

умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 31 травня 2021 року 

по 28 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 18 січня 2023 року  

№39 (далі – Акт № 39).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ листом від 

02.02.2023 № 06/100/1857 надало до НКРЕКП письмові пояснень до Акта № 39. 

Так, Актом № 39 встановлено та зафіксовано наступне: 

 
 № 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

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)  

 

 

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; 

 

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; 

 

яким визначено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 

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 
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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 10 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).  

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви про приєднання гр. Алісєєва В. Є. 

від 25.05.2021 № Р25052114190 між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 31.05.2021 (далі – Договір від 31.05.2021) 

та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 

31.05.2021  № К-14-21-2106. Величина замовленої до приєднання (у точці приєднання) потужності 

становить 15 кВт (І ступінь потужності). 

Зважаючи, що 09.06.2021 гр. Алісєєвим В. Є.  на виконання умов Договору від 31.05.2021, 

на підставі рахунку від 31.05.2021 № 6276967988, сплачено вартість послуги із стандартного 

приєднання до електричних мереж в повному обсязі (квитанція АТ КБ «ПриватБанк» від 

09.06.2021 №0 0 2154972870 1), відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга 

з приєднання мала бути надана гр. Алісєєву В. Є. до 24.07.2021 (включно).  

Відповідно до інформації наданої ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП листом від 15.08.2022 № 04/440/8010 (мовою документа): 

«…Станом на сьогодні, підрядна організація МПП «Енергія» продовжує процедуру відведення 

земельних ділянок під будівництво об'єктів енергетики, що передбачено проектною 

документацією «Реконструкція Л-4, ТП-1222 у с. Малютянка, Фастівського району, Київської 

області». 

Після закінчення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних 

об'єктів електроенергетики, Компанією в найкоротший термін будуть виконані всі 

зобов'язання за Договором про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу № К-14-21-2106 від 31.05.2021, для електрозабезпечення належних гр. Алєсєєву В.Є. 

електроустановок…». 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомляло гр.  Алісєєва В. Є. про збільшення строку надання послуги 

зі стандартного приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних 

ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, а саме: 

- листом від 14.07.2021 № 02/200/200/8916 про збільшення строку проектування, додатками 

до якого було надано: 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 23.01.2019 №27/1/270); 

копія листа від Малютянської сільської ради (лист від 31.01.2019 №44); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 10.12.2019 №27/1/3476); 

копія листа до Малютянської сільської ради (лист від 05.02.2019 №02/200/200/1572); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від  27.02.2020 №27/1/405); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 15.05.2020 №27/1/922); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 17.08.2020 №27/1/1665); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 10.07.2020 №27/1/1300); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 22.09.2020 №27/1/1941); 

копія клопотання до Малютянської сільської ради (лист від 06.11.2020 №27/1/2259); 

копія клопотання до Боярської міської ОТР (лист від 10.02.2021 №27/1/90); 
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копія листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14); 

 

- листом від 12.08.2021 №02/200/200/9875 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 10.09.2021 №02/200/200/10641 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 08.10.2021 №02/200/200/11642 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 05.11.2021 №02/200/200/12513 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 03.12.2021 №02/200/200/12679 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 31.12.2021 №02/200/200/12747/1 про збільшення строку проектування, 

додатком до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-

10/1297-14). 

- листом від 29.01.2022 №02/200/200/0038/1 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 16.05.2022 №02/200/200/0105/4 про збільшення строку проектування, додатком 

до якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 13.06.2022 №02/200/200/124 про збільшення строку проектування, додатком до 

якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 12.07.2022 №02/200/200/414 про збільшення строку проектування, додатком до 

якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

- листом від 10.08.2022 №02/200/200/434 про збільшення строку проектування, додатком до 

якого було надано копію листа від Боярської міської ради (лист від 25.03.2021 №02-10/1297-14). 

 

Комісія з перевірки зазначає, що надані Ліцензіатом повідомлення 

листами від 14.07.2021 № 02/200/200/8916, 12.08.2021 №02/200/200/9875, від 10.09.2021 

№02/200/200/10641, від 08.10.2021 №02/200/200/11642, від 05.11.2021 №02/200/200/12513, 

від 03.12.2021 №02/200/200/12679, від 31.12.2021 №02/200/200/12747/1, від 16.05.2022 

№02/200/200/0105/4, від 13.06.2022 №02/200/200/, від 12.07.2022 №02/200/200/414, від 10.08.2022 

№02/200/200/434 направлялися Замовнику з порушенням вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу, 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 10 календарних днів. 

Крім того, 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 від Боярської міської ради від 25.03.2021 №02-10/1297-14.  

Таким чином, перевіркою встановлено, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» жодних інших дій  з метою вирішення питання щодо відведення в 

установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому 

числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих 

органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого 

самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою 

максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики за зазначений період не здійснювало та 

відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу, з урахуванням повідомлень про 

збільшення строку надання послуги зі стандартного приєднання через затримку здійснення 

заходів щодо відведення земельних ділянок, послуга з приєднання по Договору від 31.05.2021 

мала бути надана гр. Алісєєву В. Є. до 24.07.2021 (включно).  

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу (у редакції, що діяла з 

01.01.2021, на момент дії договірних відносин), фактом виконання зобов’язання ОСР з 

приєднання об’єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього електропостачання 
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об’єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є факт подачі напруги 

в узгоджену точку приєднання. 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується актом щодо надання послуги з 

приєднання. 

Акт щодо надання послуги з приєднання оформлюється сторонами після подання робочої 

напруги та проведення випробувань електрообладнання замовника або обладнання зовнішнього 

електрозабезпечення замовника. 

Підпунктом 8.2 пункту 8 Договору від 31.05.2021 визначено, що Акт про надання послуги 

з приєднання до електричних мереж системи розподілу може бути також оформлений Сторонами 

цього Договору після подання робочої напруги та проведення випробувань електрообладнання 

Замовника або обладнання зовнішнього електрозабезпечення Замовника. 

Гр. Алісєєв В. Є. у зверненні від 17.08.2022 (вх. НКРЕКП від 17.08.2022  

№ А-6008/22) зазначає, що (мовою документа): «…Прийшла від Вас відповідь, що до 15.08.2022 

проблемне питання з підключенням до електромережі буде вирішено, нас під'єднають до 

електромережі. Ми всією родиною з велокою надією так чекали 15 серпня.. Але на разі, так ніхто 

нічого не робив((...». 
 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 05.09.2022 

№ 04/440/8832 надало до НКРЕКП пояснення відповідно до яких (мовою документа): 

«…комплекс БМР за умовами Договору про стандартне приєднання до електричних мереж 

систем розподілу від 31.05.2021 N° К-14-21-2106 було заплановано виконати підрядною 

організацією МПП «Енергія» у термін до 31.07.2022 - прогнозована дата виконання без 

урахування форс-мажорних обставин.). 

Комісія з перевірки зазначає, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надало підписаний Сторонами акт про надання послуги з приєднання 

до електричних мереж системи розподілу, який підтверджує факт надання послуги з приєднання, 

що свідчить про недотримання (станом на 28.09.2022) встановлені Кодексом та Договором 

від 31.05.2021 термінів надання послуги зі стандартного приєднання індивідуального 

житлового будинку гр. Алісєєва В. Є. на 431 календарний день. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 02.02.2023 № 06/100/1857, враховуючи 

форс-мажорну ситуацію, яка виникла у зв'язку з воєнною агресією російської федерації проти 

України, на виконання статті 617 Цивільного кодексу України, статті 218 Господарського 

кодексу України, статті 14- 1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» та 

умов Договору, Товариство повідомило Замовника про тимчасову неможливість виконання своїх 

зобов'язань по Договору в результаті настання форс-мажорних обставин (обставини 

непереборної сили) листом від 15.04.2022 №  03/810-Пр/К-14-21-2106. 

В листі до НКРЕКП від 19.07.2022 №  04/440/7981, Товариство вже інформувала про 

процедуру відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики, а 

саме, про відведення земельних ділянок під будівництво об'єктів енергетики, що передбачено 

проектною документацією «Реконструкція Л-4, ТП-1222 в с. Малютянка, Фастівського р-ну, 

Київської області». 

23.09.2022 між Товариством та гр. Алісєєвим В.Є. було укладено Додаткову угоду від 

23.09.2022 №  2 до Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу 

від 31.05.2021 №  К-14-21-2106. 

Відповідно до умов Додаткової угоди від 23.09.2022 №  2 термін надання послуги з 

приєднання замовнику Алісєєву В.Є. було продовжено до 31.01.2023. 

16.12.2022 будівельно-монтажні роботи з приєднання електроустановок Замовника 

Алісєєва В.Є. були виконані вчасно та в повному обсязі. За результатом вищезазначених робіт було 

складено Акт приймання-передачі наданої послуги по приєднанню до електричних мереж від 

16.12.2022 № 91668980, який було підписано обома сторонами Договору. 

 

Також інформуємо про направлення до НКРЕКП Замовником гр. Алісєєвим В.Є. заяви 

від 14.12.2022, якою він відкликає раніше направлені ним до НКРЕКП його звернення з питання 

щодо недотримання ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» строків 
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надання послуги з приєднання по ТУ №  К-14-21-2106, і зазначає про вирішення порушених питань 

по суті та відсутність претензій до Товариства. 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 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 застереження ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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    лютого 2023 року  

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

невиїзної перевірки від 18 січня 2023 року №39, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1669 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 10 січня 2023 року № 26, установлено, що ПРИВАТНИМ 

АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 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 
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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 (у редакції, що діяла до 

01 червня 2021 року), яким встановлено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 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 10 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), 

підпункт 26 пункту 2.2 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 


