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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»  

 за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з розподілу електричної енергії» та проєкту розпорядження «Про усунення 

порушень ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 
 

На підставі постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року № 1382 «Про 

проведення позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» НКРЕКП здійснено позапланову невиїзну перевірку дотримання 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) (далі – ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Товариство, Ліцензіат, ОСР) вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні 

умови з розподілу електричної енергії), за період діяльності з 04 вересня 2021 року 

по 14 жовтня 2022 року, за результатами якої складено Акт від 15 листопада 2022 року  

№322 (далі – Акт № 322).  

 

Відповідно до вимог положень пункту 5.7 глави 5 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних 

послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428, про результати позапланової 

невиїзної перевірки ліцензіат повідомляється рекомендованим листом протягом п'яти 

робочих днів після підписання акта про результати позапланової невиїзної перевірки з 

надсиланням ліцензіату відповідного акта перевірки.  

Ліцензіат, діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та 

обґрунтування щодо проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п’яти 

робочих днів з дня отримання акта про результати перевірки. 

Датою отримання такого акта буде вважатися день його отримання представником 

ліцензіата, що підтверджується підписом одержувача, або третій календарний день від 

дня отримання листа поштовим відділенням зв'язку, у якому обслуговується одержувач. 

Акт № 322 був направлений Ліцензіату Управлінням НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області 21 листопада 2022 року рекомендованим листом № 0730105871935, 

який відповідно до інформації щодо відстеження поштового відправлення 

(track.ukrposhta.ua), розміщеної на офіційному сайті АТ «УКРПОШТА» 

(www.ukrposhta.ua), 23 листопада 2022 року «Відправлення вручено: за довіреністю». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ не надало до 

НКРЕКП письмових пояснень до Акта № 321, у строк встановлений частиною п’ятою 

статті 19 Закону «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг». 

 

Так, Актом № 322 встановлено та зафіксовано наступне: 
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№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини третьої статті 

46 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 26 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії (у редакції, 

що діяла до 01 січня 2022 року) 

 

 

 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу систем розподілу, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року 

№ 310 (далі – Кодекс) (у редакції, 

що діяла з 20 серпня 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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати послуги з 

приєднання електроустановки замовника до системи 

розподілу електричної енергії з урахуванням положень 

статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

за умови дотримання замовником вимог кодексу систем 

розподілу; 

 

яким визначено, що строк надання послуги зі 

стандартного приєднання для електроустановок 

замовника другого ступеня потужності становить 60 

календарних днів, починаючи з наступного робочого дня 

від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання. 

 

Перевіркою встановлено, що відповідно до заяви про приєднання гр. Куземи О.А. 

від 04.09.2021 № Р04092121209 між Товариством та замовником укладено Договір про 

стандартне приєднання до електричних мереж системи розподілу від 04.09.2021 (далі – Договір 

від 04.09.2021) та видано Технічні умови стандартного приєднання до електричних мереж 

електроустановок від 09.09.2021 № ТУ006405090921 1 10 14 1 000000 1. Величина замовленої до 

приєднання (у точці приєднання) потужності становить 23 кВт (ІІ ступінь потужності). 

Зважаючи, що 13.09.2021 гр. Кузема О.А. на виконання умов Договору від 04.09.2021, на 

підставі рахунку від 31.08.2021 № 6476470379, сплачено вартість послуги зі стандартного 

приєднання до електричних мереж в повному обсязі (платіжне доручення від 13.09.2021  

№ 00ХВ-ХХТ2-4М80-54К5), а саме у розмірі 54 013,20 грн з ПДВ (100%), відповідно до пункту 

4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу послуга з приєднання по Договору від 04.09.2021 мала бути 

надана гр. Куземі О.А. до 12.11.2021 (включно). 

Кузема О.А. у зверненні від 24.06.2022 (вх. НКРЕКП від 06.07.2022 № К-4716/22) зазначає, 

що (мовою документа): «…Я чекав, коли роботи з відновлення будуть завершені, але після появи 

офіційних публічних заяв керівництва ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» про 

завершення робіт з відновлення зазначених систем в Київській області, позитивних рухів 

помічено не було. 

У мене, як у споживача, відсутнє електропостачання з листопада 2021 року (саме до 

14.11.2021 ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» зобов’язалось підключити мій 

будинок до електромереж). Від недбалості керівників ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні 

електромережі» 222 дні я живу без світла, опалення, зіпсовані плани, зірвались договори 

поставки техніки, виконання робіт (ще до війни). Тим часом неодноразово були помічені бригади 

ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» які приєднували нових жирних споживачів 

електричної енергії (новобудови в котеджних містечках). 

Прошу в межах компетенції, вплинути на безвідповідальне товариство та змусити 

останнього виконати умови Договору». 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 27.06.2022  

№ 04/440/6185 повідомило гр. Кузему О.А. про настання обставин непереборної сили (форс-

мажорних обставин), відповідно до якого (мовою документа): «03.12.2021 відповідно до умов 

Типового Договору про  мстандартне приєднання до електричних мереж систем розподілу від 
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04.09.2021, виконано комплекс будівельно-монтажних робіт від точки забезпечення 

потужності до точки приєднання об’єкту та заплановано монтаж засобу обліку…. 

Враховуючи надзвичайно складну ситуацію, з якою зіткнулася наша країна, та статті 617 

Цивільного кодексу України, статті 218 Господарського кодексу України, статті 14-1 Закону 

України «Про торгово-промислові палати в Україні» та умов Договору про приєднання до 

електричних мереж, Компанія повідомляє про неможливість виконання своїх зобов’язань по 

Договору в результаті настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). 

….Враховуючи здійснення Компанією великої кількості відновлюваних робіт в 

електромережах Компанії для відновлення пошкоджених та/або зруйнованих енергооб’єктів 

через військову агресію російської федерації, після відміни дії правового режиму воєнного стану 

та закінчення відновлювальних робіт в мережах Компанії, тому облаштування вузла обліку за 

вказаною адресою заплановано Компанією виконати до 03.07.2022.». 

Відповідно до положень пункту 4.8.5 глави 4.8 розділу IV Кодексу фактом виконання 

зобов’язання ОСР з приєднання об’єкта замовника (будівництва електричних мереж зовнішнього 

електропостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності в точку приєднання) є 

факт подачі напруги в узгоджену точку приєднання та встановлення в точці приєднання ввідного 

пристрою із комутаційним апаратом (ввідним). 

Факт надання послуги з приєднання підтверджується наданим ОСР замовнику 

повідомленням про надання послуги з приєднання. 

Послуга з приєднання вважається наданою з дати надання ОСР Замовнику повідомлення з 

урахуванням вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 розділу IV Кодексу. 

Відповідно до вимог пункту 4.8.2 глави 4.8 IV Кодексу ОСР після завершення робіт з 

приєднання повідомляє замовника у спосіб, указаний у заяві про приєднання, про готовність 

власних мереж до підключення електроустановок замовника шляхом надання повідомлення про 

надання послуги з приєднання в частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначене 

повідомлення про надання послуги з приєднання є підставою для укладання замовником 

договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку 

електричної енергії. 

У заяві про приєднання електроустановки певної потужності від 04.09.2021  

№ Р04092121209 гр. Кузема О.А. зазначено спосіб отримання Повідомлення про надання 

послуги з приєднання на електронну пошту: ekologspomasz@gmail.com.  

Комісія з перевірки зазначає, що до НКРЕКП надійшов лист ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 26.07.2022 № 04/440/7263 з додатками до нього, яким 

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» надало до НКРЕКП копію 

повідомлення про надання послуги з приєднання від 03.12.2021  № ПВ006405090921 1 10 14 1 

03122021 та надало до НКРЕКП пояснення щодо звернення гр. Куземи О.А. стосовно надання 

послуги з приєднання до електричних мереж, відповідно до яких (мовою документа): 

«…Повідомлення про надання послуги з приєднання гр. Куземи О.А. від 03.12.2021, яке було 

направлене 06.12.2021 Товариством Замовнику до його «особистого кабінета замовника», 

додається. Зазначаємо, що замовник гр. Кузема О.А. у своїй Заяві від 04.09.2021 № Р04092121209 

про приєднання електроустановок певної потужності до Типового Договору не обрав варіант, 

згідно якого він хотів би отримати Повідомлення про надання послуг з приєднання…». 

На підтвердження надсилання повідомлення гр. Куземі О.А. ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» листом від 26.07.2022 № 04/440/7263 надало до НКРЕКП 

знімок з екрана завантаження Повідомлення від 03.12.2021  № ПВ006405090921 1 10 14 1 

03122021 в особистий кабінет Замовника, в якому зазначена дата надання повідомлення – 

06.12.2021 о 15:59. 

Комісія з перевірки зазначає, що гр. Кузема О.А. листом від 14.10.2022 (вх. НКРЕКП від 

20.10.2022 № К-8203/22) надав до НКРЕКП  лист Держенергонагляду  від 13.09.2022 № 7/5.1-

1922-22 щодо результатів перевірки фактичного виконання всіх технічних заходів, які 

передбачені робочим проєктом «Реконструкція Л-2, ТП-688 для приєднання до електричних 

мереж електроустановок житлового будинку Куземи О.А.», якою встановлено невиконання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#n3966
mailto:ekologspomasz@gmail.com
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технічних заходів та надано висновок Держенергонагляду (мовою документа): «На підставі 

зазначеного, Держенергонагляд надає висновок, що ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» не виконано всі технічні заходи, які передбачені проєктом 

«Реконструкція Л-2, ТП-688 для приєднання до електричних мереж електроустановок 

житлового будинку Куземи О.А. (№ТУ006405090921 1 10 14 1 00000 1)».». 

Комісія з перевірки зазначає, що відповідно до вимог пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV 

Кодексу за відсутності необхідності збільшення строку надання послуги зі стандартного 

приєднання через затримку здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для 

розміщення відповідних об'єктів електроенергетики (затримка в погодженні власника (власників) 

або Користувача (Користувачів) земельної ділянки (земельних ділянок)) строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

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

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання та послуга з 

приєднання по Договору від 04.09.2021 мала бути надана гр. Куземі О.А. до 12.11.2021 (включно). 

З огляду на зазначене, Ліцензіатом недотримано (станом на 14.10.2022) встановлені 

Кодексом та Договором від 04.09.2021 терміни надання послуги зі стандартного приєднання гр. 

Куземи О.А. на 336 календарних днів. 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з розподілу 

електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) у строк до 15 січня 2023 року 

надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області належним чином 

завірену копію висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику 

у сфері нагляду (контролю) в галузі електроенергетики, щодо фактичного виконання всіх 

технічних заходів, які передбачені проєктом «Реконструкція Л-2, ТП-688 для приєднання до 

електричних мереж електроустановок житлового будинку Куземи О.А. (№ ТУ006405090921 1 

10 14 1 00000 1)». 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                        Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

  
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» за 

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     грудня 2022 року  

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

невиїзної перевірки від 15 листопада 2022 року № 322, проведеної відповідно  

до постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року № 1382 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та на підставі посвідчення на проведення позапланової 

невиїзної перевірки від 07 листопада 2022 року № 383, установлено, що 

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ДТЕК КИЇВСЬКІ 

РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) не дотримано 

вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської 

діяльності з розподілу електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП  

від 27 грудня 2017 року № 1470 (далі – Ліцензійні умови з розподілу електричної 

енергії), а саме:  

пункту 1 частини третьої статті 46 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» щодо обов’язку оператора системи розподілу дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної 
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енергії та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 310 (далі – Кодекс систем 

розподілу), яким встановлено, що строк надання послуги зі стандартного 

приєднання для електроустановок замовника другого ступеня потужності 

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

оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про 

приєднання; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у 

редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати 

послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу 

електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу 

систем розподілу. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19  

та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77  

Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф  

у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код 

ЄДРПОУ 23243188) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов 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; 

пункту 4.2.4 глави 4.2 розділу IV Кодексу систем розподілу, яким 

встановлено, що строк надання послуги зі стандартного приєднання для 

електроустановок замовника другого ступеня потужності становить 

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

замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання; 

підпункт 26 пункту 2.2 Ліцензійних умов з розподілу електричної енергії (у 

редакції, що діяла до 01 січня 2022 року) щодо обов’язку ліцензіата надавати 
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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. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші 

санкції»).  

 

 

Голова НКРЕКП                               К. Ущаповський 

 

МП 

 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 

 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень ПрАТ 

«ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» 

 

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» згідно з Актом позапланової невиїзної 

перевірки від  15 листопада 2022 року № 321, проведеної відповідно до 

постанови НКРЕКП від 01 листопада 2022 року № 1381 «Про проведення 

позапланової невиїзної перевірки ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ 

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДТЕК 

КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 23243188) 

усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 4.2.4 глави 4.2 

розділу IV Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 310, яким визначено, що строк надання послуги 

зі стандартного приєднання для електроустановок замовника другого 

ступеня потужності становить 60 календарних днів, починаючи з наступного 

робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання 

відповідно до договору про приєднання, для чого у строк  

до 15 січня 2023 року надати до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві 

та Київській області належним чином завірену копію висновку центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду 
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(контролю) в галузі електроенергетики, щодо фактичного виконання всіх 

технічних заходів, які передбачені проєктом «Реконструкція Л-2, ТП-688 для 

приєднання до електричних мереж електроустановок житлового будинку 

Куземи О.А. (№ ТУ006405090921 1 10 14 1 00000 1)». 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


