
Методичні рекомендації 

ПрАТ «Київські Регіональні Електромережі» доводять до Вашого відому, що у 

відповідності до положень ЗУ «Про ринок електричної енергії» (із змінами), тимчасово 

на період з 01.01.2019 по 31.12.2020 включно, універсальні послуги, окрім побутових та 

малих непобутових споживачів, надаються постачальником таких послуг, в тому числі 

бюджетним установам незалежно від розміру договірної потужності. У зазначений 

період на бюджетні установи незалежно від розміру договірної потужності 

поширюються всі права та обов’язки, передбачені ЗУ «Про ринок електричної енергії» 

для малих непобутових споживачів щодо отримання універсальних послуг, 

передбачених статтею 63 вказаного Закону. 

Після закінчення зазначеного періоду, а саме з 01.01.2021 право на отримання 

універсальної послуги залишиться тільки у бюджетних установ, що відповідають 

ознакам малого непобутового споживача, тобто тих, що мають договірну 

потужність до 50 кВт. Тобто на другому етапі реформування ринку електричної 

енергії, (на вільний ринок виходять клієнти з дозволеною потужністю вище 50 кВт, 

в тому числі підприємства державного, місцевого та обласних бюджетів).  

Для забезпечення власного споживання електричної енергії всі бюджетним 

організаціям Київської області, необхідно невідкладно укласти відповідні договори з 

учасниками ринку електричної енергії, з дотриманням строків проведення відповідних 

процедур, які врегульовані нормами Закону України «Про публічні закупівлі». 

Крім того, 25 жовтня 2020 року на всій території України, окрім окупованих 

територій відбулися місцеві вибори, та відповідно до ст. 25, 59 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 8 ЗУ «Про добровільне об’єднання  територіальних 

громад», ЗУ «Про місцеві вибори» почалась процедура реорганізації сільських і 

селищних рад, та приєднання до міських (селищних/сільських) об’єднаних 

територіальних громад (далі – ОТГ). 

Враховуючи зазначене, та факт того, що юридичний статус  сільських та 

селищних рад, які приєднуються діє до 01.01.2021 (далі - селищні/сільські ради), а 

відповідно починаючи з 01 січня 2021 року, дані юридичні особи будуть ліквідовані та 

відповідно у них не буде правового статусу, щодо взаємовідносинах з іншими 

суб’єктами господарювання. 

Враховуючи зазначене, направляємо Вам порядок дій, які ПрАТ «Київські 

Регіональні Електромережі» рекомендує виконати з бюджетними установами, що 

приєднуються до ОТГ: 

1.      Селищні/сільські ради подають лист до КРЕМ, щодо розірвання Договору 

споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії, з 01.01.2021, із 

зазначенням всіх об’єктів. До заяви надається рішення про реорганізацію відповідної 

сільської/селищної ради. По таким об’єктам звітна дата переноситься на 31 число.  

2.      ОТГ подає заяву щодо включення до існуючого Договору споживача про 

надання послуг з розподілу електричної енергії (як правило, це існуючі виконавчі 

комітети міських рад, селищні або сільські ради) до свого договору відповідних 

об’єктів.   До заяви надається рішення про реорганізацію відповідної 

сільської/селищної ради та рішення про вибори та призначення голови. Звертаю 

Вашу увагу, що будь які інші документи на даному етапі КРЕМ – не вимагає! 

3.      По отриманню відповідних документів, ПрАТ «Київські Регіональні 

Електромережі»  готує 3-х сторонню ДУ про зміну сторони зобов’язання, яку повинні 

підписати КРЕМ, ОТГ та  селищні/сільські ради. ДУ оформляється на ОТГ. До 

додаткової угоди надається бланк договору, який підписується між КРЕМ та ОТГ. В 



ОТГ залишається існуючий контокорентний рахунок, на який в подальшому 

«вселяються» установки з  Селищних/сільських рад. 

4.      На 2021 рік тендерні процедури проводяться на ОТГ з врахуванням об’ємів 

приєднаних  Селищних/сільських рад. 

5.      ПрАТ «Київські Регіональні Електромережі»  направляє лист до ТОВ 

«Київська обласна ЕК», щодо врегулювання договірних відносин. 

6.      Для комунікації з представниками ПрАТ «Київські Регіональні 

Електромережі», надаємо Вам перелік  головних фахівців регіонів, із закріпленими 

за ними підрозділами 

  
Кодування 

РП 
Регіон/РП Посада ПІБ Контактний 

телефон 
 Центральний Головний 

фахівець 
Євгеній 

Володимирович 
Вільдеман 

(050)-802-20-28  

K12 Ірпінський Провідний 
фахівець 

Аліна Анатоліївна 
Гусак 

 

K14 Києво-Святошино Фахівець по 
роботі з 

договорами 

Віталій Вікторович 
Божко 

 

 Північний Головний 
фахівець 

Сергій Сергійович 
Бородійчук 

(098)-474-74-39  

K05 Бородянський Провідний 
фахівець 

Надія Гончар  

K06 Броварський Фахівець по 
роботі з 

договорами 

Тодорчук Володимир 
Вікторович 

 

K08 Вишгородський Фахівець по 
роботі з 

договорами 

Інна Валеріївна 
Карнаушенко 

 

K11 Іванківський 
(Чорнобиль) 

Фахівець по 
роботі з 

договорами 

Світлана Миколаївна 
Коноваленко 

 

K19 Поліська дільниця 
(Іванків, 

Чорнобиль) 

Фахівець Ірина Василівна 
Гончаренко 

 

 Західний Головний 
фахівець 

Інна Володимирівна 
Осьмак 

(097)-180-45-77  

K07 Васильківський Фахівець по 
роботі з 

договорами 

Анна Павлівна 
Дерев`янко 

 

K13 Кагарлицький Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Ярмішко Світлана 
Вікторівна 

 

K15 Макарівський Провідний 
фахівець 

(Фахівець по 
роботі з 

договорами) 
 
 

Наталія Сергіївна 
Микитина 

 

tel:+380508022028
tel:+380984747439
tel:+380971804577


K17 Обухівський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Алла Володимирівна 
Семененко 

 

K25 Фастівський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Світлана Михайлівна 
Гагаріна 

 

 Південний Головний 
фахівець 

Віктор Григорович 
Шляхецький 

(067)242-56-10  

K02 Білоцерківський 
(місто/район) 

Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Лариса Степанівна 
Ніколаєнко 

 

K03 Богуславський Фахівець Сергій петрович 
Митяй 

 

K09 Володарський Провідний 
фахівець 

(Фахівець по 
роботі з 

договорами) 

Тетяна Василівна 
Новак 

 

K20 Рокитнянський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Ірина Анатоліївна 
Соєнко 

 

K21 Сквирський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Ольга Павлівна 
Савченко 

 

K22 Ставищенський Провідний 
фахівець 

(Фахівець по 
роботі з 

договорами) 

Ярослав Ігорович 
Шуляк 

 

K23 Таращанський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Олександр 
григорович Голоско 

 

K24 Тетіївський Провідний 
фахівець 

(Фахівець по 
роботі з 

договорами) 

Сергій Сергійович 
Бородійчук 

 

 Східний Головний 
фахівець 

Оксана Анатоліївна 
Загребельна 

(095)-602-54-81  

K01 Баришівський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Галина Сергіївна 
Лук`яненко 

 

K04 Бориспільський Провідний 
фахівець 

(Фахівець по 
роботі з 

договорами) 

Світлана Василівна 
Стадник 

 

tel:+380672425610
tel:+380956025481


K10 Згурівський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Валентина 
Миколаївна 

Лихацька 

 

K16 Миронівський Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Антон 
КостянтиновичГлуще

нко 

 

K18 Переяслав-
Хмельницький 

Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Ніна Григорівна 
Коберник 

 

K28 Яготинська 
дільниця 

Провідний 
фахівець (по 

роботі з 
договорами) 

Тетяна Михайлівна 
Галушко 

 

  

 


