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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 НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

04 жовтня 2022 року № 83-р» 
 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 41 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на 

підставі посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 58, 

НКРЕКП здійснено позапланову виїзну перевірку виконання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

(далі – ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство) вимог 

розпорядження «Про усунення порушень ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 04.10.2022 №83-р, за результатами якої складено Акт позапланової виїзної 

перевірки від 01 лютого 2023 року № 73 (далі – Акт перевірки № 73). 
 

ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 07.02.2023 

№ 06/100/2068 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 73, які опрацьовано. 
 

Так, Актом перевірки № 73 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№ п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої 

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 

2017 року № 1470 

 

пункту 10.7 глави 10 Порядку 

контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.06.2018 №428 

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; 

 

яким встановлено обов’язок ОСР виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та 

законодавством;  

 

 

 

 

щодо обов’язку Ліцензіата  усунути порушення у 

визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП 

письмовий звіт про усунення порушень з належним 

чином завіреними копіями підтверджувальних 

документів у строк, визначений рішенням. 

Розпорядженням НКРЕКП «Про усунення порушень ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 04.10.2022 №83-р (далі – Розпорядження № 83-р) 

зобов’язано Товариство у строк до 01 листопада 2022 року надати до НКРЕКП та Управління 

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

надання гр. Архиповій А.А. повідомлення про надання послуги зі стандартного приєднання . 
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Комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшло звернення гр. Архипової А. А. 

від  07.12.2022 (вх. НКРЕКП від 07.12.2022 № А-10500/22) щодо ненадання ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» послуги з приєднання до електричних мереж її 

об’єкта, відповідно до якого (мовою документа): «…На сьогоднішній день 07.12.2022р. Підключення 

мого будинку до мереж ОСР ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не було 

здійснено, що порушує всі нормативні акти зазначенні вище.» 

На виконання вимог Розпорядження № 83-р листом від 31.10.2022 № 06/100/11053 

ПрАТ  «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області про те, що земельна ділянка гр. Архипової А.А. 

територіально розташована всередині Товариства індивідуальних забудовників «Зелений маєток», 

яке категорично проти виконання будь-яких робіт, пов'язаних з наданням послуги з приєднання гр, 

Архиповій А.А. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», на запит комісії з перевірки 

від 18.01.2023 № 38/52-23, листом від 24.01.2023 № 06/100/1263 зазначило (мовою документа) 

«…При виконанні умов Договору про стандартне приєднання до електричних мереж системи 

розподілу від 17.09.2021 № Р17092122316 у ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» виникло проблемне питання щодо погодження план-траси згідно проектної 

документації «Реконструкція ТП для приєднання до електричних мереж електроустановок 

індивідуального житлового будинку, Архипова А.А.» ТОВАРИСТВОМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 

ЗАБУДОВНИКІВ та відповідного наступного проведення будівельно-монтажних робіт (копія 

листа ТОВ  «Північенерго» (виконавця робіт - підрядної організації) від 10.02.2022 № 10-29.02, копія 

листа Товариства від 22.06.2022 № 03/830/6079 та копія листа-відмови ТОВАРИСТВА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ від 14.09.2022 № 140922-1 раніше вже надавались 

Товариством до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області). 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повторно звернулось до 

ТОВАРИСТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ листом від 19.12.2022 № 03/830/13149 щодо 

погодження план-траси згідно проектної документації «Реконструкція ТП для приєднання до 
електричних мереж електроустановок Індивідуального житлового будинку, Архипова А. А.» та 

відповідного проведення будівельних робіт з метою надання послуги стандартного приєднання 

замовнику гр. Архиповій А.А. (копія додається). Станом на сьогодні відповідь від ТОВАРИСТВА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ не надходила до ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ». 

Також інформуємо про складений Акт про недопущення до виконання будівельно-

монтажних робіт від 18.01.2023 № 18/01 (копія листа ТОВ «Північенерго» від 18.01.2023 № 18/01 

додається до цього листа) для виконання робіт у відповідності до умов Договору. 

…Зазначаємо, що Товариство здійснює усі можливі заходи для врегулювання питання 

приєднання Замовника, зокрема розраховуються інші можливі варіанти щодо зміни проекту 

будівництва та узгодження проведення будівельно-монтажних робіт з метою якнайшвидшого 

виконання умов Договору з дотриманням вимог чинного законодавства України… 

…Наголошуємо, що земельна ділянка (об’єкт приєднання) територіально розташована 

всередині ТОВАРИСТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ, без отримання погодження від 

якого неможливо виконання будь-яких робіт як то замовником так і Товариством…. 

Під час проведення перевірки, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

листом від 31.01.2023 №06/100/1700 надало комісії з перевірки лист Виконавчого комітету 

сільської ради від 31.01.2023 №170-02-15-23, відповідно до якого (мовою документа): «… Згідно 

поданої Вами графічної схеми розміщення об’єктів електроенергетики, що проектується, шляхи 

проходження таких об’єктів прокладено через землі, які вкриті лісом та є Державною власністю. 

…виконавчий комітет сільської ради не має повноважень одноосібно, без отримання 

додаткових погоджень землевласників та землекористувачів, приймати рішення щодо погодження 

проходження напрямку траси електричних мереж передбаченого проектною документацією». 

 

Комісія з перевірки зазначає, за результатами опрацювання наявних у комісії з перевірки 

матеріалів, наданих ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» до НКРЕКП 
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листом від 20.06.2022 № 04/440/5923 із додатками до нього, встановлено, що гр. Архиповою А.А. до 

заяви про приєднання електроустановки певної потужності (вх. Товариства від 17.09.2021 

№ P17092122316) індивідуального житлового будинку за адресою замовника послуги з приєднання, 

було надано, зокрема, витяг з державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

права власності №209578041 (далі – Витяг). Відповідно до Витягу, право власності на земельну 

ділянку кад. № 3220883200:03:001:0536 належить гр. Архиповій А.А. 

Комісія з перевірки зазначає, що вимоги Розпорядження № 83-р щодо надання у строк 

до 01 листопада 2022 року до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

належним чином завірену копію підтвердження надання гр. Архиповій А.А. повідомлення про 

надання послуги зі стандартного приєднання, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не виконано. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 07.02.2023 № 06/100/2068,  земельна 

ділянка (об'єкт приєднання) територіально розташована на території ТОВАРИСТВА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ, яке категорично проти виконання будь-яких робіт, 

пов'язаних з наданням послуги з приєднання замовниці гр. Архиповій А.А. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» зверталось до сільської ради 

листом від 19.12.2022 № 03/830/13150 з проханням погодити проєктну документацію 

«Реконструкція ТП для приєднання до електричних мереж електроутановок індивідуального 

житлового будинку, Архипова А.А.». Але нажаль станом на сьогодні відповідь не надходила. 

Також ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повторно зверталось 

до ТОВАРИСТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ листом від 19.12.2022 № 03/830/13149 

щодо погодження план-траси згідно проєктної документації «Реконструкція ТП для приєднання до 

електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку, Архипова А. А.» та 

відповідного проведення будівельних робіт з метою надання послуги стандартного приєднання 

замовнику гр. Архиповій А.А. Станом на сьогодні відповіді не надходило до Товариства. 

Також було складено Акт про недопущення до виконання будівельно-монтажних робіт від 

18.01.2023 № 18/01 для виконання робіт у відповідності до умов Договору. 

Зазначимо, що Товариство здійснює усі можливі заходи для врегулювання питання 

приєднання Замовника, зокрема розраховуються варіанти щодо зміни проєкту будівництва та 

узгодження проведення будівельно-монтажних робіт з метою якнайшвидшого виконання умов 

Договору з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

Запевняємо Вас також в тому, що Товариство усвідомлює важливість виконання 

зобов'язань, передбачених умовами укладених договорів, процес реалізації послуги приєднання для 

Замовника триває попри дію в Україні правового режиму воєнного стану. Про завершення всіх 

необхідних робіт з приєднання електроустановок гр. Архипової А.А. до електричних мереж 

Товариства, гр. Архиповій А.А. буде повідомлено додатково (враховуючі усі вимоги законодавства). 

Просимо також врахувати всі незалежні від Товариства зовнішні форс-мажорні 

обставини, а також позицію ТОВАРИСТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ щодо відмови у 

погодженні план-траси з проєктної документації «Реконструкція ТП для приєднання до 

електричних мереж електроустановок індивідуального житлового будинку, Архипова А.А. та 

відповідного проведення будівельно-монтажних робіт. 

Просимо врахувати, що земельна ділянка (об'єкт приєднання) територіально розташована 

всередині ТОВАРИСТВА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ «ЗЕЛЕНИЙ МАЄТОК», без 

погодження якого неможливо виконання будь-яких робіт як то замовником так і Товариством. 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не надано документального підтвердження вжиття заходів в частині 

надання послуги зі стандартного приєднання гр. Архиповій А. А. за період з моменту прийняття 

Розпорядження № 83-р по термін встановлений даним розпорядженням, а саме з 04.10.2022 по  

01.11.2022. 
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти:  

 

1. постанову, якою: 

Накласти штраф у розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень на 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. 

 

2. розпорядження НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 жовтня 

2022 року № 83-р» відповідно до якого, у розпорядчій частині розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 

04 жовтня 2022 року № 83-р «Про усунення порушень ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»» цифри та слова «01 листопада 2022 року» замінити 

цифрами та словами «01 травня 2023 року». 
 

 

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 

виїзної перевірки від 01 лютого 2023 року № 73, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 41 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

виїзної перевірки від 17 січня 2023 року № 58, 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 
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дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

розподілу електричної енергії та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 10.7 глави 10 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (далі – Порядок 

контролю) щодо обов’язку Ліцензіата  усунути порушення у визначений 

рішенням строк та надати до НКРЕКП письмовий звіт про усунення порушень 

з належним чином завіреними копіями підтверджувальних документів у строк, 

визначений рішенням; 

підпункт 5 пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата обов’язок ОСР виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством. 

 

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 17 000 (сімнадцять 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 10.7 глави 10 Порядку контролю щодо обов’язку Ліцензіата  

усунути порушення у визначений рішенням строк та надати до НКРЕКП 

письмовий звіт про усунення порушень з належним чином завіреними копіями 

підтверджувальних документів у строк, визначений рішенням; 

підпункту 5 пункт 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата обов’язок ОСР виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством. 
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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 внесення зміни до розпорядження 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  

від 04 жовтня 2022 року № 83-р  

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 14 червня 2018 року № 428, ураховуючи Акт позапланової виїзної 

перевірки від 01 лютого 2023 року № 73, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

У розпорядчій частині розпорядження Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 04 жовтня 2022 року № 83-р «Про усунення порушень ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» цифри та слова «01 листопада 

2022 року» замінити цифрами та словами «01 травня 2023 року». 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


