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Вид особливої інформації Рішення емітента про утворення, припинення 
його філій, представництв

       
28  грудня  2018  року   Наглядовою  радою  АТ  „Херсонобленерго”  (Протокол  від

28.12.2018р.),  прийнято  рішення  про  реорганізацію  Новокаховського  району  енергозбуту  і
електричних  мереж  Акціонерного  товариства  „Херсонобленерго”  шляхом  розділення  його  на
Новокаховські  розподільні  електричні  мережі  Акціонерного  товариства  „Херсонобленерго”   та
Новокаховське  міжрайонне  відділення  комерційного  обліку  Акціонерного  товариства
„Херсонобленерго” (створення нової філії).
Філія  створена у зв’язку із виробничою необхідністю.
Повне найменування та місцезнаходження  філії:
Новокаховське  міжрайонне  відділення  комерційного  обліку  Акціонерного  товариства
„Херсонобленерго”, Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Горького,   будинок № 1А.
Основними функціями структурного підрозділу є:    

- Щомісячне достовірне формування в повному обсязі проданий споживачам товар (електроенергію);
-  Проведення  роботи  по  удосконаленню  обліку  електроенергії,  що  відпускається  споживачам,

впровадженню автоматизованих систем обліку;
- Нарахування пені та інших фінансових санкцій (інфляційні,  річні  відсотки) встановленні чинним

законодавством України та відповідними договорами за несвоєчасне перерахування грошових коштів. Вживає
заходів, передбачених чинним законодавством щодо ліквідації заборгованості споживачів;

- Ведення  обліку потужності електроустановок споживачів, контролювання максимального активного
навантаження споживачів у години максимальних навантажень;

-  Проведення  вимірів  активних  і  реактивних  навантажень  споживачів,  за  результатами  яких
встановлюється розмір лімітів потужності електроенергії;

- Проведення підготовки матеріалів для укладання договорів зі споживачами;
- Забезпечення виконання планів споживання потужності та електроенергії, виходячи із затверджених та

доведених планів АТ “Херсонобленерго”;
- Організовування  роботи по ліквідації безоблікового споживання електроенергії;
- Контролювання  стану  розрахункових приладів обліку та правильність їх роботи;
-  Здійснення  підготовки  матеріалів  про  порушення законодавства  в  сфері  електроенергетики

для  направлення  їх до прокуратури, адміністративного, господарського суду та судів загальної юрисдикції;
- Забезпечення належним чином оформлення матеріалів, що стосуються споживачів юридичних осіб

(в т.  ч.  ФОП) з наступною, своєчасною (не пізніше місяця з моменту виникнення предмету спору)  їх
передачею до департаменту юридичного  АТ “Херсонобленерго” для  здійснення   останньої  відповідної
претензійно-позовної роботи;

- Виконання заходів щодо дотримання встановлених режимів електроспоживання споживачами;
-  Розглядання  претензій  споживачів з  питань електропостачання та  використання  електроенергії

відповідно до ПРЕЕ та КСР;
- Забезпечення 100 % збіру коштів за спожиту електроенергію на підставі показників приладів обліку

або розрахунків згідно умов договору або діючих методик;
-  Контролювання своєчасного надходження коштів за відпущену електроенергію по рахунках та вживає

заходів щодо ліквідації споживачами заборгованості;
- Проведення щомісячного аналізу комерційної складової втрат електричної енергії;



-  Розроблення  заходів  щодо  зниження  технологічних  втрат  електроенергії  на  її  транспортування  в
електричних мережах. Аналізування надходження електроенергії в мережі і відпуск електроенергії споживачам.
Виявлення та усунення випадків несанкціонованого  споживання електроенергії  споживачами;

-  Контролювання  дотримання  споживачами  встановлених  договірних  величин  електроспоживання  і
навантажень;

- Здійснення відключення неплатників відповідно до вимог нормативних документів;
         - Проведення від імені Товариства позовної роботу зі споживачами електроенергії;

 -  Контролювання виконання працівниками трудової та виробничої дисципліни, вимог правил та
інструкцій з охорони праці (ОП), пожежної безпеки (ПБ), виробничої санітарії;

-  Забезпечення дотримання штатної дисципліни;
- Укладання договорів та угод від імені Товариства, згідно з довіреністю виданої головою правління

АТ ”Херсонобленерго”;
- В особі начальника Новокаховського МВЕ:
-  Здійснення  контролю  за  економним  використанням  матеріальних,  робочих  і  фінансових

ресурсів;
- забезпечення повного та своєчасного документування усіх господарських операцій; своєчасне

здавання до центральної бухгалтерії первинних бухгалтерських документів, зведених регістрів та інших
документів по переліку і в терміни, передбачені затвердженим Товариством графіком документообігу.

  

Особа,  зазначена  нижче,  підтверджує  достовірність  наведеної  інформації,  що  міститься  в
повідомленні.

 Голова правління  І.М.Сафронов
(найменування посади) (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М. П.


