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Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії»  

та проєкту розпорядження НКРЕКП  

«Про усунення порушень АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 29 вересня 2021 № 1672 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», на підставі посвідчення на проведення 

позапланової виїзної перевірки від 02 лютого 2022 року № 113, НКРЕКП здійснено позапланову 

виїзну перевірку дотримання АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»  

(код ЄДРПОУ 00131954) (далі – АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», Ліцензіат, Товариство) вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 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 05 жовтня 2020 року по 08 лютого 2022 року,  

за результатами якої складено Акт позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 133 

(далі – Акт перевірки № 133). 
 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» не надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта 

позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 133. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 133 встановлено наступне: 
 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

(далі – Закон) 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії  

 

 

 

 

 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу 

IV Кодексу систем розподілу, 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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 технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР 

протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня 

від дати реєстрації заяви та повного пакета 

документів, передбачених цим Кодексом, у 

зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією. 
 

 

Порядок приєднання до електричних мереж систем розподілу регулюється  

розділом IV Кодексу.  
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Відповідно до пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, ОСР не має права відмовити в 

приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником 

вимог розділу IV Кодексу. 

Відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне 

приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з наступного робочого дня від 

дати реєстрації заяви та повного пакета документів, передбачених цим Кодексом, у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією. 

Згідно з пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника 

другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання. 
 

Щодо звернення гр. Алієвої Т. Ф. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Алієва Т. Ф. звернулась до 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок (вх. від 29.06.2021 

№ Пр/2298). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 30.06.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 13.07.2021. 

На вказану заяву Товариством була надано відповідь листом від 01.07.2021 № 40-7885 

щодо заповнення заяви неналежним чином, а саме: «не повністю заповнена графа «Відомості 

щодо встановленої потужності електроопалювальних та електронагрівальних установок, 

кухонних електроплит тощо», Вами вказано 16 кВт та не зазначено на яку саме 

електроустановку». 

Комісією з перевірки встановлено, що графа «Відомості щодо встановленої потужності 

електроопалювальних та електронагрівальних установок, кухонних електроплит тощо»,  

не потребує додаткової відмітки. 
 

Гр. Алієва Т. Ф. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 07.07.2021 № Пр/2474). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 25 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 19.07.2021  

№ 44-84-ТУ/2474 (ідентифікатор № ТУ0024741907211203210000001). 

Про підготовку технічних умов Товариство повідомило замовника листом  

від 19.07.2021 № 44-8651 без надання відповідних технічних умов. 
 

19.08.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 18.10.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання 

№ ПВ002474190721120321300821 послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 30.08.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у зв’язку з відмовою надати 

замовнику послугу з приєднання на підставі заяви від 29.06.2021 № Пр/2298, у діях 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» додатково вбачається порушення вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 

розділу IV Кодексу, яким, зокрема передбачено, що ОСР не має права відмовити в приєднанні 

електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником вимог 

цього розділу. 

 

 



3 
 

Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання наступним замовникам: 
 

гр. Бабіну В. Є., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 13.07.2021 № Пр/2567). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 14.07.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 27.07.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 26.07.2021  

№ 44-Закомельска-ТУ/2567 (ідентифікатор № ТУ0025672607211201410000001) про що 

замовника повідомлено листом від 26.07.2021 № 44/9145 без надання відповідних технічних 

умов. 
20.08.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 19.10.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002567260721120141300821, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 30.08.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Мхітаряну Р. Б., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 02.07.2021 № Пр/2401). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 06.07.2021 № 40/8132 повідомило замовника про надання неналежно оформленої заяви про 

приєднання, а саме: подана заява не відповідає типовій формі, наведеній в додатку 3 до Кодексу. 

Гр. Мхітарян Р. Б. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 13.07.2021 № Пр/2569). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 14.07.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 27.07.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 26.07.2021  

№ 44-Валки-ТУ/2569 (ідентифікатор № ТУ0025692607211200710000001) про що замовника 

повідомлено листом від 26.07.2021 № 44/9146 без надання відповідних технічних умов. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до додатків до Акта 

перевірки № 133 рахунок на сплату плати за послугу з приєднання отримано замовником 

17.08.2021. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що оплата за приєднання замовником не здійснена. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Павлій Т. М., яка звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 23.06.2021 № Пр/2224). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 25.06.2021 № 40-7657 повідомило замовника про надання неналежно оформленої заяви про 

приєднання. 

Гр. Павлій Т. М. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 01.07.2021 № Пр/2369). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 05.07.2021 № 40-8057 повідомило замовника про надання неналежно оформленої заяви про 

приєднання. 
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Гр. Павлій Т. М. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 09.07.2021 № Пр/2527). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 27 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 12.07.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 23.07.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 15.07.2021  

№ 44-Валки-ТУ/2527 (ідентифікатор № ТУ002571507211200710000001) про що замовника 

повідомлено листом від 15.07.2021 № 44/8652 без надання відповідних технічних умов. 

03.09.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 04.11.2021. 

Відповідно до повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002527150721120071251021 послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 25.10.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Скорик О. В., яка звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 07.07.2021 № Пр/2473). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 45 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 08.07.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 21.07.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 20.07.2021  

№ 44-Графська-ТУ/2473 (ідентифікатор № ТУ0024732007211200810000001) про що замовника 

повідомлено листом від 20.07.2021 № 44/8801 без надання відповідних технічних умов. 

26.08.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 25.10.2021. 

02.09.2021 між Товариством та гр. Скорик О. В. укладено Додаткову угоду № 1, якою строк 

надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж збільшено на 127 

календарних днів, тобто до 31.12.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002473200721120081291221, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 29.12.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Головко Н. Г., яка звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 13.07.2021 № Пр/2587). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 15.07.2021 № 40-8617 повідомило замовника про заповнення заяви неналежним чином, а саме: 

невірно вказаний номер договору на розподіл електричної енергії. 

Гр. Головко Н. Г. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 19.07.2021 № Пр/2676). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 21.07.2021 № 40-8947 повідомило замовника щодо заповнення заяви неналежним чином, а 

саме: некоректно заповнена графа «Номер запису про право власності та реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно» та не вірно 

заповнена графа «Дозволена потужність відповідно до умов договору про надання послуг з 

розподілу електричної енергії», а саме: невірно вказана величина дозволеної до використання 

потужності. 
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Гр. Головко Н. Г. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 11.08.2021 № Пр/3117). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 13.08.2021 № 40-10113 повідомило замовника, що надана заява не відповідає типовій формі. 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» листом від 13.08.2021  

№ 40-10113 неправомірно відмовлено замовнику, оскільки заява гр. Головко Н. Г. про 

приєднання електроустановок від 11.08.2021 № Пр/3117 відповідає типовій формі (додаток 3  

до Кодексу). 

Гр. Головко Н. Г. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 18.08.2021 № Пр/3238). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 20.08.2021 № 40-10438 повідомило замовника щодо заповнення заяви неналежним чином,  

а саме: в заяві невірно визначена мета приєднання (заповнена графа «нове приєднання») так як за 

адресою замовника існує договір з розподілу електричної енергії. 

Гр. Головко Н. Г. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 26.08.2021 № Пр/3334). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 30 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 07.09.2021  

№ 44-163-ТУ/3334 (ідентифікатор № ТУ0033340709211203010000001) про що замовника 

повідомлено листом від 07.09.2021 № 44/11174 без надання відповідних технічних умов. 

10.09.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 09.11.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ003334070921120301230921, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 23.09.2021. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у діях АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

додатково вбачається порушення вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу у зв’язку з 

відмовою надати замовнику послугу з приєднання на підставі заяви від 11.08.2021 № Пр/3117. 

 

гр. Затолокіній Г. В., яка звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання до електромережі земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

будинку (вх. від 19.04.2021 № Пр/1311). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 20.04.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 05.05.2021. 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 19.04.2021 № 11-44/4594 повідомило замовника, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» звернулось 

до Малоданилівської селищної ради з проханням повідомити про наявність детального плану 

території, на якому розміщено об'єкт гр. Затолокіної Г. В., рішення про його розробку, 

інформацію про наявність проєктної документації на виконання відповідних робіт з 

електрифікації території, що підлягає комплексній забудові, інформацію щодо визначення 

суб'єкта, уповноваженого згідно з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» 

виконувати функції замовника електрифікації території, що підлягає комплексній забудові. 

Комісією з перевірки встановлено, що до заяви про приєднання гр. Затолокіною Г. В. було 

надано повний перелік документів, визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу, 

проте Товариство відмовило замовнику у наданні проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж та відповідних технічних умов, обґрунтовуючи зазначену відмову 

необхідністю отримання від Малоданилівської селищної ради інформації про наявність 

детального плану території, на якій розташовано об'єкт замовника, що не передбачено чинним 

законодавством. 

Гр. Затолокіна Г. В. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 21.05.2021 № Пр/1735). 
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За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 24.05.2021 № 11-44/6141 надало замовнику аналогічну відповідь. 

Гр. Затолокіна Г. В. повторно звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 04.08.2021 № Пр/2977). 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 05.08.2021  

№ 11-44-ХФТІ-ТУ/2977 (№ ТУ0029770508211201010000001) про що замовника повідомлено 

листом від 05.08.2021 № 11-44/9699 без надання відповідних технічних умов. 

10.08.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 09.10.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002977050821120101030921, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 03.09.2021. 
Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у діях АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

додатково вбачається порушення вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу у зв’язку з 

відмовою надати замовнику послугу з приєднання на підставі заяви від 19.04.2021 № Пр/1311 та 

від 21.05.2021 № Пр/1735. 

 

гр. Балабану Є. О., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 19.04.2021 № Пр/1309). 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 20.04.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 05.05.2021. 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 19.04.2021 № 11-44/4597 повідомило замовника, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» звернулось 

до Малоданилівської селищної ради з проханням повідомити про наявність детального плану 

території, на якому розміщено об'єкт гр. Балабан Є. О., рішення про його розробку, інформацію 

про наявність проєктної документації на виконання відповідних робіт з електрифікації території, 

що підлягає комплексній забудові, інформацію щодо визначення суб'єкта, уповноваженого згідно 

з Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» виконувати функції замовника 

електрифікації території, що підлягає комплексній забудові. 

Комісією з перевірки встановлено, що до заяви про приєднання гр. Балабан Є. О. було 

надано повний перелік документів, визначений пунктом 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу, 

проте Товариство відмовило замовнику у наданні проєкту договору про приєднання до 

електричних мереж та відповідних технічних умов, обґрунтовуючи зазначену відмову 

необхідністю отримання від Малоданилівської селищної ради інформації про наявність 

детального плану території, на якій розташовано об'єкт замовника, що не передбачено чинним 

законодавством. 

Гр. Балабан Є. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 21.05.2021 № Пр/1733). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 24.05.2021 № 11-44/6140 надало замовнику аналогічну відповідь. 

Гр. Балабан Є. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 04.08.2021 № Пр/2978). 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 05.08.2021  

№ 11-44-ХФТІ-ТУ/2978 (№ ТУ0029780508211201010000001) про що замовника повідомлено 

листом від 05.08.2021 № 11-44/9700 без надання відповідних технічних умов. 

12.08.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 11.10.2021. 
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Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002978050821120101030921, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 03.09.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у діях АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

додатково вбачається порушення вимог пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу у зв’язку з 

відмовою надати замовнику послугу з приєднання на підставі заяви від 19.04.2021 № Пр/1309 та 

від 21.05.2021 № Пр/1733). 

 

гр. Левченко Т. П., яка звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 23.04.2021 № Пр/1364), збільшення потужності з 5 до 15 кВт. 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 26.04.2021 № 11-44/4966 повідомило замовника, що для отримання послуги з приєднання 

замовник має надати документ, що підтверджує право власності чи користування об'єктом (або 

отримувати технічні умови на його будівництво). 

Комісією з перевірки встановлено, що серед документів, доданих до заяви про приєднання, 

не було копії документа, що підтверджує право власності чи користування об’єктом приєднання. 

Гр. Левченко Т. П., повторно звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 09.06.2021 № Пр/2020). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 10.06.2021 № 11-44/7003 надало замовнику аналогічну відповідь. 

Гр. Левченко Т. П., повторно звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 28.09.2021 № Пр/3820), збільшення потужності з 5 до 15 кВт. Величина 

замовленої до приєднання потужності становить 15 кВт. Ступінь потужності І. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 29.09.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 12.10.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 30.09.2021  

№ 44-Салтівська-ТУ/3820 (№ ТУ0038203009211201910000001) про що замовника повідомлено 

листом від 30.09.2021 № 44-12370 без надання відповідних технічних умов. 

13.10.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 27.11.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ003820300921120191231021, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 23.10.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Городовській В. О., яка звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання (вх. від 10.06.2021 № Пр/2046). Величина замовленої до приєднання потужності 

становить 20 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

Таким чином, перший робочий день з дати реєстрації заяви про приєднання 

електроустановки 11.06.2021, кінцева дата надання замовнику технічних умов на стандартне 

приєднання 25.06.2021. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 24.06.2021  

№ 44-Дергачи-110-ТУ/2046 (№ТУ0020462406211201010000001) про що замовника повідомлено 

листом від 24.06.2021 № 44/7620 без надання відповідних технічних умов. 

30.06.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж, а отже термін надання послуги із стандартного приєднання до електричних 

мереж визначено до 29.08.2021. 
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07.07.2021 між Товариством та гр. Гордовською В. О. укладено Додаткову угоду № 1, якою 

строк надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж збільшений на 184 

календарних днів, тобто до 31.12.2021. 

Відповідно до Повідомлення про надання послуги з приєднання,  

№ ПВ002046240621120101121021, послуга із стандартного приєднання до електричних мереж 

надана 12.10.2021. 
Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 
 

2 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.8.4 глави 4.8 розділу 

IV Кодексу 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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; 

 

в частині недотримання строку підключення 

електроустановок замовника до електричної мережі. 
 

 

Щодо звернення гр. Клементьєва В. І. 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Клементьєв В. І. звернувся до 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок (вх. від 17.09.2020 

№ Пр/2060). Величина замовленої до приєднання потужності становить 21 кВт. Ступінь 

потужності ІІ. 
 

Відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне 

приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються 

замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 
 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 30.09.2020  

№ 44-Циркуни-ТУ/1165 про що замовника повідомлено листом від 30.09.2020 № 44/10978. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 30.09.2020 № 44/10978 

гр. Клементьєва В. І. повідомлено, що для одержання проєкту договору про приєднання 

замовнику необхідно звернутися в інформаційно-консультативний відділ. Разом з цим, листом 

від 30.09.2020 № 44/10978 замовнику не були надані технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 
 

06.10.2020 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 05.12.2020. 
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13.10.2020 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 109376_545_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який отримано та підписано представником замовника за 

довіреністю 13.10.2020. 

Проєктна документація на внутрішнє електропостачання об’єкта гр. Клементьєва В. І. 

погоджена 24.12.2020 листом № 44/14972. 
 

Відповідно до пункту 4.8.4 глави 4.8 розділу IV Кодексу підключення електроустановок 

замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви 

замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання 

інших користувачів. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що замовник звернувся до товариства з заявою про 

підключення (вх. від 12.02.2021 № ЗС-К-107). 

15.02.2021 електроустановка споживача підключена. 

Комісією з перевірки встановлено, що послуги із підключення електроустановок 

замовника до електричної мережі були надані замовнику без порушення встановленого  

терміну. 
 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» порушення вимог: 

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону 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; 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, якими 

встановлено, що ліцензіат повинен 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; 

пункту 4.8.4 глави 4.8 розділу IV Кодексу в частині недотримання строку підключення 

електроустановок замовника до електричної мережі. 
 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 
 

3 

пункту 1 частини третьої  

статті 46 Закону 

 

 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії 

 

 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу 

IV Кодексу 

 

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу 

IV Кодексу (у редакції, що 

діяла до 01 червня 2021 року) 

 

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; 

 

якими встановлено, що ліцензіат повинен 

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; 

 

в частині дотримання строків надання послуги 

зі стандартного приєднання до електричних мереж; 

 

яким визначено, що строк розгляду проєктно-

кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР 

на узгодження, не може перевищувати 15 робочих 
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днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

отримання. 
 

Щодо звернення гр. Петренка А. О. 
 

Порядок приєднання до електричних мереж систем розподілу регулюється  

розділом IV Кодексу.  

Відповідно до пункту 4.1.2 глави 4.1 розділу IV Кодексу, ОСР не має права відмовити в 

приєднанні електроустановок замовника до системи розподілу за умови дотримання замовником 

вимог розділу IV Кодексу. 

Відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне 

приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються 

замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати 

реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією). 

Згідно з пунктом 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника 

другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання. 
Згідно з пунктом 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу, строк розгляду проєктно-кошторисної 

документації та ТЕО, отриманих ОСР на узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, а у разі необхідності узгодження з 

іншими операторами - 30 робочих днів. Узгодження проєктно-кошторисної документації та ТЕО 

здійснюється ОСР безоплатно. 

Згідно з пунктом 4.6.10 глави 4.6 розділу IV Кодексу, доопрацьована проєктно-кошторисна 

документація підлягає повторному погодженню у строки, визначені пунктом 4.6.8 глави 4.6. Під 

час повторного погодження проєктно-кошторисної документації не дозволяється висувати 

зауваження, якщо вони не стосуються внесених змін до проєктної документації або неусунення 

раніше наданих зауважень. 

 

Комісією з перевірки встановлено, що гр. Петренко А. О. звернувся до 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання електроустановок (вх. від 23.03.2021  

№ Пр/891). 

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 25.03.2021 № 40/3379 повідомило замовника щодо необхідності належного оформлення заяви 

про приєднання (адреса, зазначена у заяві про приєднання, не відповідала адресі у наданому 

Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно та іншим документам, які додавались 

до заяви). 

Гр. Петренко А. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 16.04.2021 № Пр/1276). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 29.04.2021  

№ 44-11118-ТУ/641 (далі – ТУ № 44-11118-ТУ/641) та проєкт договору про приєднання 

№ 612/1/641 про що замовника повідомлено листом від 29.04.2021 № 44/5197. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 29.04.2021 № 44/5197 гр. Петренко А. О. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-
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консультативний відділ. Крім того листом від 29.04.2021 № 44/5197 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

07.05.2021 замовником оплачено вартість послуг зі стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 06.07.2021. 

22.09.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112310_612_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. Таким чином послуга з 

приєднання надана з порушенням встановленого терміну на 78 днів. 
 

Гр. Петренко А. О. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 15.06.2021 № ЗС-П-2268). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 05.07.2021 № 11-44/8063 

повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки на час подання зазначеного 

проєкту, місце розташування ввідної шафи (ВШ), яку встановлює Товариство, не було визначено. 

Разом з тим, відповідно підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-11118-ТУ/641 ввідна шафа 

(ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або запобіжником) 

визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на існуючій опорі № 4 «ПЛ 0,4 кВ 

Маршака вул.» на межі земельної ділянки замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Петренко А. О. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи 

з наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 08.07.2021. 

Гр. Петренко А. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 15.07.2021  

№ ЗС-П-2691). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 

проєктно-кошторисну документацію листом від 04.08.2021 № 44/9556. 

 

Аналогічні порушення виявлені під час дослідження питань надання 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуг з приєднання наступним замовникам: 

 

гр. Дудіку І. О., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 10.03.2021 № Пр/690). Величина замовленої до приєднання потужності 

становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 23.03.2021  

№ 44-Н.Покровка-ТУ/356 (далі – ТУ № 44-Н.Покровка-ТУ/356) та проєкт договору про 

приєднання № 542/1/356 про що замовника повідомлено листом від 23.03.2021 № 44/3215. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 
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договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 23.03.2021 № 44/3215 гр. Дудіка І. О. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 23.03.2021 № 44/3215 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

29.03.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 28.05.2021. 

01.10.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 111727_542_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 
 

Гр. Дудік І. О. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 27.04.2021 № ЗС-Д-1533). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 19.05.2021  

№ 11-44/5903 повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки на час подання 

зазначеного проєкту, місце розташування ввідної шафи (ВШ), яку встановлює Товариство, не 

було визначено. 

Разом з тим, відповідно підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-Н.Покровка-ТУ/356 ввідна 

шафа (ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або 

запобіжником) буде встановлена АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на існуючій опорі № 65 ПЛ 0,4 кВ 

"Л-1" (ТП-0096) на межі земельної ділянки замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Дудіку І. О. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 21.05.2021. 

Гр. Дудік І. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 15.06.2021  

№ ЗС-Д-2266). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 05.07.2021  

№ 11-44/8065 повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки в наданій 

документації не враховані вимоги вихідних даних. Відповідно до  

ст. 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» проєктна документація 

розробляється з урахуванням вихідних даних, основною складових яких є технічні умови. 

Гр. Дудік І. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 15.07.2021  

№ ЗС-Д-2690). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 
проєктно-кошторисну документацію листом від 04.08.2021 № 44/9622. 
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гр. Дудіку І. О., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 15.03.2021 № Пр/746).  

За результатами розгляду вказаної заяви про приєднання, Товариство листом  

від 17.03.2021 № 40/3006 повідомило заявника щодо необхідності належного оформлення заяви 

про приєднання (у заяві адреса не відповідала адресі у наданому Витягу про реєстрацію права 

власності на нерухоме майно та іншим документам, які додавались до заяви). 

Гр. Дудік І. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 16.04.2021 № Пр/1275). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови технічні умови від 28.04.2021  

№ 44-5028-ТУ/629 (далі – ТУ № 44-5028-ТУ/629) та проєкт договору про приєднання № 613/1/629 

про що замовника повідомлено листом від 28.04.2021 № 44/5081. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 28.04.2021 № 44/5081 гр. Дудіка І. О. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 28.04.2021 № 44/5081 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

11.05.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 10.07.2021. 

04.08.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112309_613_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. Таким чином послуга з 

приєднання надана з порушенням встановленого терміну на 24 дні. 
 

Гр. Дудік І. О. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 25.06.2021 № ЗС-Д-2401). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 16.07.2021 № 11-44/8690 

повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки відсутні дані стосовно 

обладнання дистанційного зчитування даних в організації ЛУЗОД, АСКОЄ, яке вбудоване в 

електролічильник (вимоги пункту 5.2.28 ККОЕЕ). 

Гр. Дудік І. О. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 28.07.2021  

№ ЗС-Д-2893). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 
проєктно-кошторисну документацію листом від 10.08.2021 № 44/9926. 

 

гр. Гаврилову К. Р., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявами про 

приєднання електроустановок (вх. від 19.05.2021 № Пр/1704 та № Пр/1705). Величина 

замовленої до приєднання потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 31.05.2021 № 44-364-ТУ/877 

(далі – ТУ № 44-364-ТУ/877) та № 44-364-ТУ/878 (далі – ТУ № 44-364-ТУ/878) про що замовника 

повідомлено листом від 31.05.2021 № 44-6474 та № 44-6473. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листами від 31.05.2021 № 44-6474 та № 44-6473 гр. Гаврилова К. Р. 

повідомлено, що для одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно 

звернутися в інформаційно-консультативний відділ. Крім того листами від 31.05.2021  

№ 44-6474 та № 44-6473 замовнику не були надані технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

04.06.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 03.08.2021. 

19.07.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112728_624_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 

Також, 16.07.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112727_624_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що послуга зі стандартного приєднання 

надана замовнику 16.07.2021 та 19.07.2021 при тому, що кінцевий строк надання послуги 

03.08.2021. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» порушення вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині 

дотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж. 
 

Гр. Гаврилов К. Р. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявами про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 10.06.2021 № ЗС-Г-2198,  

№ ЗС-Г-2199, від 11.06.2021 № ЗС-К-2217, № ЗС-К-2219). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 01.07.2021 № 11-44/7912, 

№ 11-44/7913, № 11-44/7902, № 11-44/7901 повідомлено замовника про неможливість проведення 

аналізу проєкту для його погодження, оскільки на час подання зазначеного проєкту були відсутні 

вихідні дані для проєктування в частині вибору ввідної шафи та місця її встановлення, у яку 

(згідно з проєктом внутрішнього електропостачання) встановлюється проєктований лічильник. 

Разом з тим, відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-364-ТУ/877 та ТУ № 44-

364-ТУ/878 ввідна шафа (ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним 

вимикачем або запобіжником) визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на 

проєктованій опорі на межі земельної ділянки замовника. 

Також, відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 Технічних умов стандартного приєднання 

до електричних мереж електроустановок № 44-364-ТУ/701 та № 44-364-ТУ/702 ввідна шафа 

(ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або запобіжником) 

визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на межі земельної ділянки замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 
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у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Гаврилову К. Р. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи 

з наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 15.07.2021. та до 16.07.2021 відповідно. 

Гр. Гаврилов К. Р повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявами про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 22.07.2021  

№ ЗС-Г-2803, № ЗС-Г-2802, № ЗС-Г-2805, № ЗС-К-2804). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло повторні 

звернення та погодило проєктно-кошторисну документацію листами від 29.07.2021 № 44/9298 та 

№ 44/9299 та від 29.07.2021 № 44/9301 та № 44/9300. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Ясечко М. М., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 11.05.2021 № Пр/1544). Величина замовленої до 

приєднання потужності становить 20 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 24.05.2021  

№ 44-М.Даниловка-ТУ/829 (далі – ТУ № 44-М.Даниловка-ТУ/829) про що замовника 

повідомлено листом від 24.05.2021 № 44/6142. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 24.05.2021 № 44/6142 гр. Ясечко М. М. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 24.05.2021 № 44/6142 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

02.06.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 02.08.2021. 

10.06.2021 між Товариством та гр. Ясечко М.М. укладено Додаткову угоду № 1, якою строк 

надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж збільшений на 211 

календарних днів, тобто до 31.12.2021. 

07.10.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112568_553_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що послуга зі стандартного приєднання 

надана замовнику 07.10.2021 при тому, що кінцевий строк надання послуги 31.12.2021. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» порушення вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині 

дотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж. 
 

Гр. Ясечко М. М. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 11.06.2021 № ЗС-Я-2216). 
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Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 05.07.2021 № 11-44/8021 

повідомлено замовника про неможливість проведення аналізу проєкту для його погодження, 

оскільки на час подання зазначеного проєкту були відсутні вихідні дані для проєктування в 

частині вибору ввідної шафи та місця її встановлення, у яку (згідно з проєктом внутрішнього 

електропостачання) встановлюється  проєктований лічильник. 

Разом з тим, відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-М.Даниловка-ТУ/829 

ввідна шафа (ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або 

запобіжником) визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на проєктованій опорі на 

межі земельної ділянки замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Ясечко М. М. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 06.07.2021. 

Гр. Ясечко М. М. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 05.08.2021  

№ ЗС-Я-3035). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 
проєктно-кошторисну документацію листом від 27.08.2021 № 44/10645. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Хвалюку В. В., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 17.03.2021 № Пр/811). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 30.03.2021 № 44-Графська-

ТУ/418 (далі – ТУ № 44-Графська-ТУ/418) про що замовника повідомлено листом від 30.03.2021 

№ 44/3593. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 30.03.2021 № 44/3593 гр. Хвалюку В. В. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 30.03.2021 № 44/3593 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 
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02.04.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 01.06.2021. 

07.04.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 111798_543_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що послуга зі стандартного приєднання 

надана замовнику 07.04.2021 при тому, що кінцевий строк надання послуги 01.06.2021. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» порушення вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу в частині 

дотримання строків надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж. 
 

Гр. Хвалюк В. В. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 20.05.2021 № ЗС-Х-1878). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 09.06.2021 № 11-44/6951 

повідомлено замовника щодо непогодження даного проєкту, оскільки надана заявником 

проєктно-кошторисна документація не відповідає всім вимогам та нормам проєктування, що 

діють в Україні. 

Комісією з перевірки встановлено, що в листі Товариства не зазначено конкретні 

зауваження до проєктно-кошторисної документації в частині влаштування комерційного обліку 

електричної енергії. Таким чином, у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові 

в погодженні проєкту внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Хвалюку В. В. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 10.06.2021. 

Гр. Хвалюк В. В. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 18.06.2021  

№ ЗС-Х-2338). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 
проєктно-кошторисну документацію листом від 12.07.2021 № 44/8436. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Луценко А. М., яка звернулась до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 12.03.2021 № Пр/729). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 31 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 25.03.2021 № 44-Люботин-

місто-ТУ/376 (далі – ТУ № 44-Люботин-місто-ТУ/376) та проєкт договору про приєднання 

№ 547/1/376 про що замовника повідомлено листом від 26.03.2021 № 44/3452. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 26.03.2021 № 44/3452 гр. Луценко А. М. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 26.03.2021 № 44/3452 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 



18 
 

 

07.06.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 06.08.2021. 

Комісією з перевірки встановлено, що з даного питання у Комінтернівському районному 

суді м. Харкова відкрито провадження у справі № 641/8379/21 за позовною заявою Луценко А. М. 

до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що статтею 19 Конституції України 

встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. 

При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в 

Україні здійснюють виключно суди.  

Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи 

посадовими особами не допускаються. 

Відповідно до статті 1291 Конституції України суд ухвалює рішення іменем України. 

Судове рішення є обов’язковим до виконання. 

Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. 

Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд. 

 

гр. Коляді А. М., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про приєднання 

електроустановок (вх. від 17.05.2021 № Пр/1646). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 20 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 27.05.2021  

№ 44-1276-ТУ/851 (далі – ТУ № 44-1276-ТУ/851) про що замовника повідомлено листом  

від 27.05.2021 № 44/6325. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 27.05.2021 № 44/6325 гр. Коляду А. М. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 27.05.2021 № 44/6325 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

07.06.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 06.08.2021. 

06.08.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 112685_613_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 
 

Гр. Коляда А. М. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про погодження 

робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 23.06.2021 № ЗС-К-2365). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 13.07.2021 № 11-44/8485 

повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки на час подання зазначеного 

проєкту, місце розташування ввідної шафи (ВШ), яку встановлює Товариство, не було визначено. 
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Разом з тим, відповідно підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-1276-ТУ/851 ввідна шафа 

(ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або запобіжником) 

визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на фасаді будівлі (гараж) замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Коляді А. М. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи з 

наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 15.07.2021. 

Гр. Коляда А. М. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 30.07.2021  

№ ЗС-К-2942). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 
проєктно-кошторисну документацію 19.08.2021. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Свинаренко О. М., який звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

приєднання електроустановок (вх. від 23.03.2021 № Пр/892). Величина замовленої до приєднання 

потужності становить 20 кВт. Ступінь потужності ІІ. 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» підготовлено технічні умови від 30.03.2021 № 44-т. Зелений 

Колодізь-ТУ/421 (далі – ТУ № 44-т. Зелений Колодізь-ТУ/421) та проєкт договору про 

приєднання № 542/1/421 про що замовника повідомлено листом від 30.03.2021 № 44/3598. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до з пункту 4.5.5 глави 4.5 

розділу IV Кодексу технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом 

договору про стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви про приєднання (у зазначений у 

заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

Разом з цим, листом від 30.03.2021 № 44/3598 гр. Свинаренко О. М.. повідомлено, що для 

одержання проєкту договору про приєднання замовнику необхідно звернутися в інформаційно-

консультативний відділ. Крім того листом від 30.03.2021 № 44/3598 замовнику не були надані 

технічні умови на стандартне приєднання, підписані ОСР, разом з проєктом договору про 

стандартне приєднання. 

Зазначене свідчить про порушення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» положень пункту 4.5.5 

глави 4.5 розділу IV Кодексу, яким втановлено, що технічні умови на стандартне приєднання, 

підписані ОСР, разом з проєктом договору про стандартне приєднання надаються замовнику 

ОСР протягом 10 робочих днів, починаючи з наступного робочого дня від дати реєстрації заяви 

про приєднання (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією). 

 

12.04.2021 замовником оплачено вартість послуг із стандартного приєднання до 

електричних мереж. Таким чином, термін надання послуги із стандартного приєднання до 

електричних мереж визначено до 11.06.2021. 

20.04.2021 між Товариством та гр. Свинаренко О. М. укладено Додаткову угоду № 1, якою 

строк надання послуги зі стандартного приєднання до електричних мереж збільшено на 19 

календарних днів, тобто до 30.06.2021. 

18.06.2021 АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» сформовано акт № 111937_542_J з надання 

послуги стандартного приєднання, який був підписаний замовником. 
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Гр. Свинаренко О. М. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 12.05.2021  

№ ЗС-С-1740). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листом від 01.06.2021 № 11-44/6576 

повідомлено замовника про відмову в погодженні проєкту, оскільки на час подання зазначеного 

проєкту, місце розташування ввідної шафи (ВШ), яку встановлює Товариство, не було визначено. 

Разом з тим, відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-т. Зелений Колодізь-ТУ/421 

ввідна шафа (ВШ) з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або 

запобіжником) визначена для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на існуючій опорі на 

межі земельної ділянки замовника. 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Свинаренко О. М. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 02.06.2021. 

Гр. Свинаренко О. М. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження робочого проєкту внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 23.06.2021  

№ ЗС-С-2369). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 

проєктно-кошторисну документацію листом від 09.07.2021 № 44/8350. 

Додатково, до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» надійшов лист замовника про відсутність 

претензій до Товариства. 

 

гр. Чорноволу В. Є., який уклав з АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 11.05.2021 № 553/1/637, невід’ємним 

додатком до якого є технічні умови від 28.04.2021 № 44-Учгосп-Шевченківський–ТУ/637  

(далі – ТУ № 44-Учгосп-Шевченківський–ТУ/637). 

Відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ № 44-Учгосп-Шевченківський–ТУ/637 

ввідна шафа з ввідним комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або 

запобіжником) планувалась для встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на проєктованій опорі 

на межі земельної ділянки замовника. 

Гр. Чорновол В. Є. звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявами про погодження 

проектно-кошторисної документації внутрішнього електрозабезпечення (вх. від 19.05.2021  

№ ЗС-Ч-1839 та від 11.06.2021 № ЗС-Ч-2220) 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листами від 08.06.2021 № 11-44/6874  

та від 05.07.2021 № 11-44/8023 повідомлено замовника щодо передчасності розгляду проєктів 

внутрішнього електрозабезпечення, оскільки на момент подання проєктів внутрішнього 

електропостачання місце розташування ввідної шафи ще не запроектовані 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 
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у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Чорноволу В. Є. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, починаючи 

з наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 09.06.2021. 

Гр. Чорновол В. Є. повторно звернувся до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження проектно-кошторисної документації внутрішнього електрозабезпечення  

(вх. від 16.08.2021 № ЗС-Ч-3197). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 

проєктно-кошторисну документацію листом від 03.09.2021 № 44/11040. 

 

гр. Кондрусєвій А. С., яка уклала з АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» договір про стандартне 

приєднання до електричних мереж електроустановок від 11.05.2021 № 553/1/700, невід’ємним 

додатком до якого є технічні умови від 29.04.2021 №44-ХТПФ-ТУ/700 (далі – ТУ №44-ХТПФ-

ТУ/700). 

Відповідно до підпункту 1.5.1 пункту 1.5 ТУ №44-ХТПФ-ТУ/700 ввідна шафа з ввідним 

комутаційним апаратом (захисним автоматичним вимикачем або запобіжником) планувалась для 

встановлення АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» на проєктованій опорі на межі земельної ділянки 

замовника. 

Гр. Кондрусеєва А. С. звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявами про 

погодження проектно-кошторисної документації внутрішнього електрозабезпечення  

(вх. від 19.05.2021 № ЗС-К-1840 та від 11.06.2021 № ЗС-К-2221). 

Комісією з перевірки встановлено, що Товариство листами від 08.06.2021  

№ 11-44/6874 та від 05.07.2021 № 11-44/8023 повідомлено замовника щодо передчасності 

розгляду проєктів внутрішнього електрозабезпечення, оскільки на момент подання проєктів 

внутрішнього електропостачання місце розташування ввідної шафи ще не запроектовані 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО». 

Відповідно до положень пункту 4.4.2 глави 4.4 розділу IV Кодексу до заяви про приєднання 

додається, зокрема, копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного 

плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 та 1:200) із зазначенням (вказанням) місця розташування 

об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника та прогнозної точки приєднання (для 

об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше). 

Комісією з перевірки встановлено, що розташування точки приєднання було вже 

визначено замовником в графічних матеріалах, поданих до заяви про приєднання. Таким чином, 

у АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» були відсутні підстави у відмові в погодженні проєкту 

внутрішнього електропостачання. 

Отже, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» мало погодити проєктно-кошторисну документацію 

гр. Кондрусеєвій А. С. в термін визначений Кодексом, а саме не більше 15 робочих днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати отримання, тобто до 09.06.2021. 

Гр. Кондрусеєва А. С. повторно звернулася до АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» із заявою про 

погодження проектно-кошторисної документації внутрішнього електрозабезпечення  

(вх. від 08.07.2021 № ЗС-К-2569). 

Комісією з перевірки встановлено, що АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» розглянуло та погодило 

проєктно-кошторисну документацію листом від 27.07.2021 № 44/9187. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

 

Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954) 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії. 
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2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954)  

усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, для чого: 

 

через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану в Україні до 10 числа 

щомісячно (до надання АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області, з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів, щодо стану надання послуги з приєднання гр. Луценко А. М. згідно з 

укладеним договором про стандартне приєднання до електричних мереж № 547/1/376. 

 

 

Директор 

Департаменту ліцензійного контролю       Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження  

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 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 28 червня  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 133, проведеної 

відповідно до постанови НКРЕКП від 29 вересня 2021 № 1672 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки  

від 02 лютого 2022 року № 113, установлено, що АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954)  

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 

енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 
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Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс), а саме: 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV, згідно з яким строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня 

потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого 

дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до 

договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня 

потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно 

до договору про приєднання, 

пункту 4.5.5 глави 4.5 розділу IV, яким встановлено, що технічні умови на 

стандартне приєднання надаються замовнику ОСР протягом 10 робочих днів з 

наступного робочого дня від дати реєстрації заяви та повного пакета документів, 

передбачених цим Кодексом, у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну 

інформацією, 

пункту 4.6.8 глави 4.6 розділу IV Кодексу яким визначено, що строк 

розгляду проєктно-кошторисної документації та ТЕО, отриманих ОСР на 

узгодження, не може перевищувати 15 робочих днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати отримання; 

підпункт 26 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) 

Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії, яким встановлено, що 

ліцензіат повинен 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» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години  

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, від 18 квітня  

2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 
Застерегти АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 00131954) 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 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години  

30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указами 

Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

згідно з Актом позапланової виїзної перевірки від 22 лютого 2022 року № 133, 

проведеної відповідно до постанови НКРЕКП від 29 вересня 2021 № 1672 

«Про проведення позапланової виїзної перевірки АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 00131954) усунути порушення 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), 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 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310, згідно з 

яким строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок 

замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, 

починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР 

вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 

60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати 

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання; 

підпункту 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 01 січня 2022 року), яким встановлено, що 

ліцензіат повинен надавати послуги з приєднання електроустановки 

замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умов дотримання 

вимог Кодексу систем розподілу, 

для чого через три місяці після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні до 10 числа щомісячно (до надання 

АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» послуги з приєднання) письмово інформувати 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Харківській області, з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів, щодо стану надання послуги з 

приєднання гр. Луценко А. М. згідно з укладеним договором про стандартне 

приєднання до електричних мереж № 547/1/376. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


