
 

Журналісту видання КиевВласть  
Інні Міхно 

 
Шановна Інно! 

 
У відповідь на ваш запит надаємо наступну інформацію:  

 
Оператор системи розподілу ДТЕК Київські регіональні електромережі повідомляє, що 

твердження, про укладення договору щодо надання послуг з розподілу електричної енергії між ПП 
«Білдгрупменеджмент» та ДТЕК Київські регіональні електромережі відбувались з порушенням 
чинного законодавства, є хибним та неаргументованим. ДТЕК Київські регіональні електромережі у 
своїй роботі керується виключно чинним законодавством. Разом з тим, ми розуміємо занепокоєння 
клієнтів, тому підтримуємо ініціативу, щодо проведення зустрічі із усіма зацікавленими сторонами 
для пояснення законності своїх дій та врегулювання ситуації.  

Наразі між ДТЕК Київські регіональні електромережі та ПП «Білдгрупменеджмент» діє договір 
споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії*. Підписантом зі сторони ПП 
«Білдгрупменеджмент» договору є Ростолопа Є.Г. В ньому зафіксовано обов’язок оператора системи 
розподілу – надійне та якісне електропостачання електроустановок клієнта до межі балансової 
належності, тобто точки розподілу, де закінчується обладнання ДТЕК Київські регіональні 
електромережі та починаються електромережі у власності ПП «Білдгрупменеджмент». Підкреслимо, 
що оператор системи розподілу, згідно законодавства, не здійснює обслуговування та управління 
обладнанням, що знаходиться у власності абонента.  

Договір також фіксує обов’язок клієнта – своєчасну сплату за надані послуги з розподілу 
електроенергії. Щоб не порушувати цього обов’язку ПП «Білдгрупменеджмент» та не утворювати 
заборгованість за надані послуги з розподілу електроенергії для подальших оплат у серпні 2020 року 
за ініціативи ПП «Білдгрупменеджмент» було укладено тристоронній договір поруки між ПрАТ 
«Київобленерго», нині - ДТЕК Київські регіональні електромережі, ПП «Білдгрупменеджмент» в особі 
його директора Мозгової О.О. та поручителя ТОВ «Фреш ЛТД» в особі О.В. Пєшого. ДТЕК Київські 
регіональні електромережі після перевірки права підписантів представляти інтереси компаній через 
публічні реєстри прийняв умови договору для вирішення ситуації з оплатамиПП 
«Білдгрупменеджмент».  Договором поруки зафіксовано, що поручитель зобов’язується виконувати 
зобов’язання боржника зі сплати заборгованості перед ДТЕК Київські регіональні електромережі, що 
визначені Основним договором споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії. 



 

 

 

Підкреслимо, договір поруки був укладений з виконанням усіх норм закону: статей 546, 553, 554 
Цивільного кодексу України**  

Також слід зазначити, що у разі претензій щодо використання мереж, що знаходяться у 
власності ПП «Білдгрупменеджмент» і про які йдеться у відкритому зверненні Євгенії Ростолопи, ПП 
«Білдгрупменеджмент» варто звертатись до правоохоронних органів для розв’язання внутрішнього 
конфлікту. Адже оператор системи розподілу несе відповідальність за роботу мереж до межі 
балансової приналежності із клієнтом і не має повноважень щодо здійснення контролю внутрішніх 
мереж власника. 

Крім того, зазначимо, що ТОВ «Фреш ЛТД», як поручитель, виконував свої обов’язки з оплати 
в повному обсязі до 1 січня 2021 року. Станом на березень 2021 року у ПП «Білдгрупменеджмент» 
наявна заборгованість за розподіл електроенергії у розмірі майже 1,8 млн грн., які накопичились 
протягом січня-лютого 2021 року.  Як основний клієнт ПП «Білдгрупменеджмент», так і поручитель 
ТОВ «Фреш ЛТД» припинили сплату за розподіл електроенергії.  10 березня 2021 року оператор 
системи розподілу завчасно*** направив попередження про обмеження електропостачання об’єктів 
«Білдгрупменеджмент» починаючи з 25 березня.  

Попередження отримав клієнт ПП «Білдгрупменеджмент» та ТОВ «Фреш ЛТД», як поручитель. 
У разі відсутності оплати, оператор системи розподілу вимушений буде проводити обмеження 
постачання електричної енергії починаючи з 25 березня 2021 року. 

ДТЕК Київські регіональні електромережі в свої діяльності керується виключно діючим 
законодавством. Компанія готова до проведення зустрічей з представниками                                           
ПП «Білдгрупменеджмент» й поручителя та сприяти врегулюванню кризової ситуації в рамках 
правових повноважень – надання необхідних документів, проведення переговорів.  

*В рамках реформи енергоринку з 1 січня 2019 року відбулось розділення колишніх обленерго на постачальників 
та операторів системи розподілу (ОСР). Станом на сьогоднішній день ОСР ДТЕК Київські регіональні електромережі здійснює 
свою діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 
затвердженою постановою НКРЕКП №1382 від 08.11.2018р. 

**Відповідно до ст. 546 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) одним із видів забезпечення виконання 
зобов'язання є порука. Згідно зі ст. 553 ЦКУ за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за 
виконання ним свого обов'язку. Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником. Згідно зі 
ст. 554 ЦКУ встановлено, що у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель 
відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) 
відповідальність поручителя. 

***Відповідно до п.7.5 ПРРЕЕ, ОСР зобов’язаний, попередивши споживача не пізніше ніж за 5 робочих днів, 
припинити повністю або частково йому постачання електричної енергії у разі заборгованості з оплати рахунків відповідно до 
умов договору. Датою отримання попереджень про припинення постачання електричної енергії буде вважатися дата їх 
особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій 
календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв’язку, в якому обслуговується одержувач (у разі 
направлення поштою рекомендованим листом). 

 
 



 

 

 

Відділ комунікацій 
ДТЕК Київські регіональні електромережі: 

Тел.: (044)4928300  
E-mail: press_koe@koe.vsei.ua 


