
Департамент  

ліцензійного контролю  

«___» березня 2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланової виїзної перевірки 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

Відповідно до частин першої та другої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» (далі – Закон) НКРЕКП здійснює державний контроль за 

дотриманням суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних 

умов шляхом проведення, зокрема позапланових невиїзних перевірок.  
 

Перевірка проводиться на підставі рішення НКРЕКП.  
 

Відповідно до пункту 4 частини восьмої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» підставою для проведення позапланової невиїзної перевірки є 

обґрунтоване звернення фізичної або юридичної особи про порушення суб’єктом 

господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики чи комунальних послуг, 

її законних прав та надання документів (копій документів), що підтверджують таке 

порушення. 

До НКРЕКП надійшли звернення ФОП Маслянко А. Г. від 19.12.2022 № 8,  

від 20.12.2022 № 9, від 12.01.2023 № 11 та від 09.02.2023 № 16 щодо зміни оператором 

системи розподілу ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

схеми електроживлення електроустановки споживача. 

Згідно з інформацією, наданою оператором системи розподілу ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (далі - ОСР), електрозабезпечення 

об’єкта, здійснюється на підставі договору споживача про надання послуг з розподілу 

електричної енергії № 220002514 (далі - Договір), укладеного між ФОП Маслянко А. Г. та 

ОСР. 

Відповідно до додатку 2 Договору дозволена потужність за вказаною адресою 125 

кВт, категорія надійності струмоприймачів ІІ. Відповідно до однолінійної схеми 

електропостачання (додаток 7 до Договору) у ВРП-0,4 кВ ФОП Маслянко А.Г. 

розташовано два вводи (ор1 та ор2), які забезпечують електроенергією стоматологічний 

центр ФОП Маслянко А.Г., ТОВ «Беладент Плюс», ТОВ «Альфафарм» та квартиру 

Маслянко П.М. 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», листом  

від 02.01.2023 № 04/440/16, повідомило, що категорія надійності струмоприймачів за 

вказаною адресою не змінювалася, електроживлення вказаного об’єкта здійснюється 

за схемою, передбаченою додатком 7 до Договору. Періодична відсутність 

електроживлення за вказаною адресою з 01.10.2022 обумовлено виключно 

запровадженням графіків стабілізаційних та планових відключень електроенергії. 

Разом з тим, листом від 12.01.2023 № 11 ФОП Маслянко А.Г. повідомила про 

порушення ОСР умов Договору шляхом від’єднання споживача від ІІ категорії 

надійності електроживлення. 

Відповідно до положень пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 

(далі - ПРРЕЕ), результатом розподілу (передачі) електричної енергії на роздрібному 

ринку є забезпечення можливості отримання відповідним суб'єктом роздрібного ринку 
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електричної енергії необхідного обсягу електричної енергії та рівня електричної 

потужності із забезпеченням параметрів якості електропостачання, які відповідають 

установленим стандартам, та категорії надійності електрозабезпечення відповідно до 

договору в точках приєднання електроустановок учасників роздрібного ринку. 

Відповідно до договорів про надання послуг з розподілу електричної енергії 

оператори систем розподілу згідно з Кодексом систем розподілу здійснюють розподіл 

електричної енергії на роздрібному ринку в точку розподілу до електроустановки 

споживача на території діяльності відповідного оператора системи. 

Згідно з положеннями пункту 2.4.1 глави 2.4 розділу ІІ ПРРЕЕ оператор системи 

розподілу/передачі забезпечує рівень надійності електропостачання відповідно до 

узгодженої в договорі категорії з надійності електропостачання. 

Згідно з положенням підпункту 23 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з розподілу електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27.12.2017 № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної 

енергії), ліцензіата зобов’язано дотримуватись показників якості послуг з розподілу 

електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) 

електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, 

а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у 

тому числі загальних стандартів якості електропостачання. 
 

Крім того, відповідно до положень частини сьомої статті 19 Закону про НКРЕКП 

у разі виявлення під час проведення позапланової виїзної перевірки однорідних 

порушень або таких, що прямо випливають із питань, необхідність перевірки яких 

стала підставою для проведення позапланової перевірки, Регулятор має право 

перевіряти такі порушення із подальшим застосуванням до суб’єкта господарювання 

відповідальності, передбаченої законодавством. 
 

З огляду на зазначене, відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону 

України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та постанови Кабінету Міністрів України  

від 13.03.2022 № 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і 

державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану», Департамент ліцензійного 

контролю пропонує прийняти постанову НКРЕКП, на підставі якої провести 

позапланову виїзну перевірку в частині питань, необхідність перевірки яких стала 

підставою для здійснення цих заходів, а саме: 

дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, а саме вимог підпункту 1 частини 

третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», пункту 2.1.1 глави 

2.1 розділу ІІ ПРРЕЕ, пункту 2.4.1 глави 2.4 розділу ІІ ПРРЕЕ, підпункту 23 пункту 2.2 

глави 2 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 проведення позапланової  

невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

 

Відповідно до пункту 2 частини сьомої статті 19 Закону України  

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2022 року № 303 «Про припинення заходів державного нагляду 

(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» та з 

урахуванням звернень ФОП Маслянко А. Г. від 19 грудня 2022 року № 8,  

від 20 грудня 2022 року № 9, від 12 січня 2023 № 11 та від 09 лютого 2023 року № 16 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Провести позапланову невиїзну перевірку ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) у частині питань, необхідність 

перевірки яких стала підставою для здійснення цього заходу. 

 

 

Голова НКРЕКП                                         К. Ущаповський 

 

 

 


