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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 20 грудня 2022 року № 1774 «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 жовтня 2021 року 

по 07 жовтня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 20 лютого 2023 року  

№ 114 (далі – Акт № 114).  

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ листом  

від 06 березня 2023 року № 06/100/3711 надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта 

№ 114, які опрацьовано. 

Так, Актом № 114 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 20.08.2021), 

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. Глущенко Г. В. 

про приєднання від 12.10.2021 № C12102155156 Товариством укладено Договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж системи розподілу від 12.10.2021 (далі – Договір від 12.10.2021) 

та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж електроустановок від 

20.10.2021 № ТУ009262201021 1 10 11 1 000000 1, величина замовленої до приєднання (у точці 

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

Зважаючи, що 23.10.2021  гр. Глущенко Г. В. на виконання умов Договору від 12.10.2021, 

на підставі рахунку від 21.10.2021, сплачено вартість послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж в повному обсязі, що підтверджується копією банківської квитанції АТ «КБ 

«ПРИВАТБАНК» від 23.10.2021 № 0.0.2314496860.1, відповідно до пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу послуга з приєднання мала бути надана гр. Глущенко Г. В. до 23.12.2021 (включно).  

Комісія з перевірки зазначає, що у Заяві про приєднання від 12.10.2021 № C12102155156 

спосіб отримання Повідомлення про надання послуги з приєднання гр. Глущенко Г. В. зазначено:  

«в особистому кабінеті замовника на вебсайті ОСР». 

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

на 31 серпня 2022 року», наданої 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. Глущенко Г. В. – відсутні дані, у графі 

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

Також, гр. Глущенко Г. В. у своєму зверненні від 02.12.2022 (вх. НКРЕКП від 06.12.2022 

№ Г-10320/22) зазначає про ненадання Товариством послуги зі стандартного приєднання 

відповідно до умов Договору від 12.10.2021.  

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 07.10.2022, дата надання 

відповіді НКРЕКП заявникові листом від 07.10.2022 № 11821/17.1.4/7-22 на його звернення від 

13.09.2022) встановлені Кодексом та Договором від 12.10.2021 терміни надання послуги зі 

стандартного приєднання приватного житлового будинку гр. Глущенко Г. В. на 288 календарні 

дні. 

Довідково. 

Комісія з перевірки зазначає Товариство листом від 08.02.2023 № 06/100/2166 повідомило 

НКРЕКП про надання послуги з приєднання із наданням підтвердних документів, а саме копії 

Повідомлення про надання послуги з приєднання від 31.01.2023 № ПВ 009262 201021 1 10 11 

1 310123, що розміщено в особистому кабінеті замовника послуги приєднання 03.02.2023 о 

10:17. 

Крім того, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом 

від 08.02.2023 № 06/100/2166 повідомило НКРЕКП про укладення з гр. Глущенко Г. В. 

Додаткової угоди від 07.11.2022 № 1 до Договору від 12.10.2021 щодо продовження строку 

надання послуги зі стандартного приєднання до 31.01.2023 та надало копію зазначеної 

додаткової угоди, яка підписана гр. Глущенко Г. В. без зазначення дати. 

 
 

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 __ березня 2023 року  

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

невиїзної перевірки від 20 лютого 2023 року № 114, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 20 грудня 2022 року № 1774 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 09 лютого 2023 року № 118, 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 

 


