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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 № 1673 «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 01 липня 2021 року 

по 12 вересня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 24 січня 2023 року  

№ 56 (далі – Акт № 56).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ листом від 07 лютого 

2023 року № 06/100/2062 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 56. 

Так, Актом № 56 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 (у 

редакції, що діяла з 11.06.2021), 

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

від 01.07.2021 № P01072115919 між Товариством та замовником укладено Договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 01.07.2021 (далі – Договір від 01.07.2021) 

та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок  

від 14.07.2021 № ТУ002285140721 1 10 16 1 000000 1. Величина замовленої до приєднання (у точці 

приєднання) потужності становить 21 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Зважаючи, що 29.09.2021  гр. Пюрковським В.В. на виконання умов Договору від 01.07.2021, 

на підставі рахунку від 14.07.2021, сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в повному обсязі, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу 

послуга з приєднання мала бути надана гр. Пюрковському В.В. до 28.11.2021 (включно).  

Комісія з перевірки зазначає, що у заяві про приєднання електроустановки певної 

потужності від 01.07.2021 № P01072115919 гр. Пюрковським В.В. спосіб отримання 

Повідомлення про надання послуги з приєднання не визначено. 

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. Пюрковському В. В. – відсутні дані, у графі 

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

Також, гр. Пюрковський В. В у зверненнях від 01.09.2022 № ПЮ-14492467, яке надіслане 

Урядовим контактним центром (вх. НКРЕКП від 05.09.2022 № П-6520/22), та від 14.09.2022  

(вх. НКРЕКП від 19.09.2022 № П-6980/22) зазначив, що послуга зі стандартного  приєднання 

відповідно до умов Договору від 01.07.2021 не надана. 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 12.09.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 01.07.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання 

об’єкту гр. Пюрковського В. В. на 288 календарних днів. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07.02.2023 № 06/100/2062, відповідно до 

умов Типового Договору про стандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу 

від 01.07.2021 N9 Р01072115919, за адресою замовника було виконано комплекс будівельно-

монтажних робіт від точки забезпечення потужності до точки приєднання об'єкта. 

Копію Повідомлення про надання послуги з приєднання гр. Пюрковському В.В. від 

27.10.2022, яке було додано 27.10.2022 Товариством до «Особистого кабінету з приєднання». 

Зазначаємо, що Замовник гр. Пюрковський В.В. у своїй Заяві від 01.07.2021 № Р01072115919 про 

приєднання електроустановок певної потужності до Типового Договору не обрав способу, яким 

би він хотів отримати Повідомлення про надання послуги з приєднання. 

Послуга стандартного приєднання належних Замовнику гр. Пюрковському В.В. 

електроустановок до електромереж ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надана у повному обсязі. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно звітної інформації, наданої 

Товариством листом від 09.09.2022 № 03/800/8999 на виконання вимог Порядку тимчасового 

приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26.03.2022 № 352, надання послуги з приєднання 

електроустановки до електричних мереж відповідно до технічних умов стандартного 

приєднання від 14.07.2021 № ТУ002285140721 1 10 16 1 000000 1 (гр. Пюрковський В.В.) не 

потребує необхідності відведення земельних ділянок під будівництво об’єктів енергетики. Таким 

чином, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання мала бути 

надана гр. Пюрковському В.В. до 28.11.2021 (включно). 

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою : 
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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 24 січня 2023 року № 56, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 13 грудня 2022 року № 1673 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 13 січня 2023 року № 49, 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, 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» 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 

 
 


