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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

 за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення порушень 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

На підставі постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1671 «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 

17  вересня 2021 року по 25 серпня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 24 січня 

2023 року №54 (далі – Акт № 54).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ надало до НКРЕКП лист 

від  07.02.2023 № 06/100/2064 надало до НКРЕКП письмові заперечення до Акта № 54. 

Так, Актом № 54 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)  

 

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 другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. 

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви про приєднання гр. Волошина В. О 

від 13.09.2021 № P13092121867 між Товариством та замовником був укладений Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 13.09.2021 (далі – Договір 

від 13.09.2021) та видані Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 
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електроустановок від 17.09.2021 № ТУ007079170921 1 10 06 1 000000 1, величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 40 кВт (ІІ ступінь потужності) 

(збільшення існуючої потужності з 5,0 кВт до 40 кВт). 

Зважаючи на той факт, що 29.09.2021 гр. Волошиним В. О. на виконання умов Договору 

від 13.09.2021, на підставі рахунку від 20.09.2021 № 6525951270, сплачено вартість послуги зі 

стандартного приєднання до електричних мереж в повному обсязі (100% вартості послуги з 

приєднання), про що свідчить копія меморіального ордеру АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК» від 29.09.2021 № @2PL670170,  послуга з приєднання по Договору 

від 13.09.2021 мала бути надана гр. Волошину В. О. до 28.11.2021 (включно).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 15.04.2022  

№ 03/810-Пр/ТУ007079 повідомило гр. Волошина В. О. про настання обставин непереборної 

сили (форс-мажорних обставин), відповідно до якого (мовою документа): «…Враховуючи 

викладене вище, повідомляємо що виконання зобов’язань за Договором про приєднання та 

технічними умовами № ТУ007079170921 1 10 06 1 000000 1  від 17.09.2021 р. тимчасово 

призупинено на період дії правового режиму воєнного стану,…. 

Надання послуги з приєднання буде поновлено після завершення строку дії обставин 

непереборної сили. 

Про поновлення виконання договору приєднання, Вас буде проінформовано, згідно з 

процедурою, визначеною договорами про приєднання до електричних мереж». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 10.08.2022  

№ 04/440/7796 надало до НКРЕКП пояснення стосовно надання послуги з приєднання до 

електричних мереж за Договором від 13.09.2021, відповідно до яких (мовою документа): 

«…Компанією розроблено індивідуальну проектну документацію на зовнішнє 

електропостачання об'єкта та було заплановано виконання будівельно-монтажних робіт.… 

14.07.2022 за адресою замовника, у присутності гр. Волошина В.О., Компанією виконано 

облаштування вузла обліку, а саме: засіб обліку типу ЛТЕ-1.03 № 6179316 - демонтовано, а 

встановлено засіб обліку типу GAMMA 300 №° 04186768, що підтверджено Актом заміни та 

збереження пломб вузла обліку № 030822 за підписом заявника (копія Акту № 030822 

від  14.07.2022 надана в Додатку до даної відповіді)… 

На час підготовки даної відповіді, послуга стандартного приєднання до електричних 

мереж системи розподілу електроустановок об'єкта гр. Волошину В.О. знаходиться на стадії 

реалізації, ПТР на замовлену потужність не укладався, тому запитувані Наразі затримка у 

виконанні будівельно- монтажних робіт виникла із недопуском сусідами (власниками сусідніх 

земельних ділянок навколо об'єкта Замовника) для здійснення підключення об'єкта Замовника...». 

Перевіркою встановлено, що у Заяві про приєднання від 13.09.2021 № P13092121867 

гр. Волошиним В.О. спосіб отримання Повідомлення про надання послуги з приєднання 

не  зазначено. 

Комісія з перевірки зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у листі від 10.08.2022 № 04/440/7796 не надало копію Повідомлення про 

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

надання послуги з приєднання гр. Волошину В. О. 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 25.08.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 13.09.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання 

індивідуального житлового будинку гр. Волошина В.О. на 270 календарних днів. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07.02.2023 № 06/100/2064, Товариством 

розроблено індивідуальну проєктну документацію на зовнішнє електропостачання об'єкта та 

було заплановане виконання будівельно-монтажних робіт. 

Враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулася наша країна, 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 про 

приєднання до електричних мереж, Компанія повідомляла Замовника про неможливість 



3 

 

виконання своїх зобов'язань по Договору в результаті настання форс-мажорних обставин 

(обставини непереборної сили) листом Товариства від 15.04.2022  № 03/810- Пр/ТУ007079. 

Крім того, наявний факт недопущення сусідами земельної ділянки гр. Волошина В.О. 

працівників Товариства до виконання будівельно-монтажних робіт по причині незадовільної 

якості електроенергії та перевантаження ТП (зі слів сусідів) (копія Акта про недопуск 

від 28.06.2022). Товариством проведено виміри напруги на ТП-1642 П/С «ЯБЛУНІВКА» із 

результатами показників якості, що відповідають вимогам законодавства (копія замірів 

навантаження від 09.01.2023). 

Станом на сьогодні, Компанія здійснює процес надання послуги з приєднання. Про 

надання послуги стандартного приєднання до електричних мереж системи розподілу 

електроустановок об'єкта Замовника буде повідомлено додатково. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що з урахуванням сплати Замовником 

29.09.2021 вартості послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж в повному 

обсязі (100% вартості послуги), послуга з приєднання мала бути надана гр. Волошину В.О. 

28.11.2021. 

Відповідно до «Інформації щодо моніторингу ОСП/ОСР послуг з приєднань станом на 

31  серпня 2022 року», наданого ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до 

НКРЕКП листом від 09.09.2022 №03/800/8999, у графі «Ідентифікатор повідомлення про 

надання послуги з приєднання» по замовнику гр. Волошину В. О. – відсутні дані, у графі 

«Необхідність здійснення заходів із землевідведення (1 – так, 2- ні) – 2. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) за 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 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, для чого у строк  

до 01 квітня 2023 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП  

у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію підтвердження надання 

гр. Волошину В.О. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання. 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 

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 24 січня 2023 року № 54, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1671 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 13 січня 2023 року  № 48, 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 (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; 

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», статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов 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 

енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу 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; 

підпункту 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 
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ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу 

систем розподілу. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші 

санкції»).  

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 

МП 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

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» та згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від 24 січня 2023 року №54, проведеної відповідно до постанови 

НКРЕКП 13 грудня 2022 року № 1671 «Про проведення позапланової 

невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

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, для чого у строк  

до 01 квітня 2023 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП  

у м. Києві та Київській області належним чином завірену копію підтвердження 
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надання гр. Волошину В.О. повідомлення про надання послуги зі 

стандартного приєднання. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


