
 

 

 

Журналісту видання «КиевВласт» 

Міхно Інна 

 

Шановна пані Інно! 

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» користуючись нагодою, висловлює вам 
свою повагу та у відповідь на ваш запит повідомляємо наступну інформацію. 

1.Причини відключення електропостачання на території Студениківської громади 
Бориспільського району 

У зазначений період планових відключень електричної енергії на території 
Студениківської громади Бориспільського району не було. Водночас через погіршення 
погодних умов відбулася низка аварійних відключень світла (Див. додаток №1). 

Усього таких відключень за останній місяць було 10. 9 з них трапилися через негоду, 
зокрема, падіння дерев та гілок на лінії електропередач. Причина ще одного відключення – 
перегорання запобіжника, яке могло статися через коливання напруги під час негоди. 

Часта причина відключень – насадження уздовж ліній електропередачі. Під час 
сильних дощів, гроз та буревіїв падають дерева та гілки, які обривають лінії електропередач. 
Щороку ДТЕК Київські регіональні електромережі розчищає понад 3000 км повітряних трас у 
Київській області. В плані цього року розчистити ще 3500 км. Але цього недостатньо, адже 
відповідно до законодавства (ст. 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», 
п.5 «Правил охорони електричних мереж», п 5.5 «Правил утримання зелених насаджень у 
населених пунктах України») оператор системи розподілу розчищає зелені насадження лише 
в охоронній зоні поблизу повітряних ліній електропередач напругою 10 кВ і вище.  

Обрізати дерева за межами охоронної зони, а також зелені насадження поблизу ліній 
електропередач о,4 кВ мають власники земельних ділянок – приватні особи чи органи 
місцевого самоврядування.Зокрема, лінія електропередач від селища Козлів до селища 
Переяславське проходять через лісосмугу, де зростають високі дерева поза межами 
охоронної зони ліній електропередач. У випадку негоди такі дерева є потенційною загрозою 
безпеки енергопостачанню. Як зазначалося вище, обрізати такі дерева має місцева влада.  



 

 

 

2.Канали зв’язку з ДТЕК Київські регіональні електромережі у разі відсутності світла та 
інших питань щодо роботи оператора системи розподілу 

Переглянути планові знеструмлення та повідомити про аварію можна дистанційно у 
зручний спосіб: через мобільний додаток «Мережі онлайн» (додаток доступний в AppStore 
та GooglePlayMarket), чат-бот у Viber і Telegram або приватні повідомлення на сторінці ДТЕК 
Київські регіональні електромережі у Facebook. 

Для тих, хто не має змогу скористуватися онлайн-каналами комунікацій, у кол-центрі 
ДТЕК Київських регіональних електромереж діє 4 номери телефонів: (044)459-07-40; 
(099)495-70-40 (Vodafone); (093)495-70-40 (Lifecell); (067)495-70-40 (Київстар). У телефонному 
режимі можна проконсультуватися з будь-яких питань електрозабезпечення. Також 
дізнатися про графік планових або аварійних відключень світла можна на сайті ДТЕК Київські 
регіональні електромережі у розділі«Немає електроенергії?».   

3.Стан електромереж громади та їхня резервна потужність 

Село Переяславське отримує енергопостачання з підстанції 110/10 кВ «Ново-
Жовтнева», яка завантажена на 20% в нормальному режимі роботи тана 33% в ремонтному 
(ремонтний режим роботи – відключення одного з двох трансформаторів для планового або 
аварійного обслуговування). Село Пристроми живиться від підстанції 35/10 «Пристромська», 
яка завантажена у нормальному режимі роботи на 23% та на 40% в ремонтному.  

Найближчим часом навантаження на лінії електропередач (видані технічні умови на 
приєднання), які живлять вищезазначені селища, може зрости до 180 кВт. Навіть з 
урахуванням перспективного навантаження клієнти компанії у Студениківській громаді не 
відчують дефіцит потужності.  

Варто зауважити, що приєднання до електромереж відбувається у відповідності до 
постанов державного Регулятора – НКРЕКП, зокрема, Кодексу системи розподілу. 
Законодавство чітко регламентує строки, типи та порядок приєднання. 

У квітні 2021 року ДТЕК Київські регіональні електромережі завершив реконструкцію 
підстанції 110/10 кВ «Ново-Жовтнева». На об’єкті встановили нову комірку 10 кВ, яка 
дозволила приєднати до підстанції електроустановки підприємства «Нива Переяславщини» 
потужністю 320 кВт, нові дугогасні реактори, що підвищили надійність енергопостачання усіх 
клієнтів, які живляться від підстанції 110/10 кВ «Ново-Жовтнева», та інше енергетичне 
обладнання.  

Загалом ДТЕК Київські регіональні електромережі інвестував у модернізацію 
електромереж Бориспільського району: 13,5 млнгрн у 2020 році та 51,5 млнгрн у 2021 році.У 
планах на 2022 рік, збільшити інвестиції у мережі району до 105,5 млн грн. Цьогоріч, на 



 

 

 

передбачені інвестиційною програмою кошти, компанія капітально відремонтує або 
реконструює 550 км ліній електропередач та 330 трансформаторних підстанцій 0,4-10 кВ. 

Варто зазначити, що завдяки збільшенню інвестицій у мережу Бориспільського 
району, в тому числі й у межах Студениківської громади, за два роки знизився час тривалості 
аварійних відключень домогосподарств з 5-8 до 2-4 годин в рік на кожного клієнта. Також 
зменшується й час на відновлення енергопостачання з 5-4 до 1-2 годин в рік на кожного 
клієнта компанії на Бориспільщині. 

 

 

 

Відділ комунікацій 

ДТЕК Київські регіональні електромережі: 

Тел.: (044)4928300  

E-mail: press_koe@koe.vsei.ua 


