ІНСТРУКЦІЯ
про порядок подання звернень/скарг/претензій, зокрема щодо якості постачання
електричної енергії та надання повідомлень про загрозу електробезпеки
АТ "Харківобленерго"
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до вимог законів України "Про ринок електричної
енергії", "Про звернення громадян", "Про інформацію", "Про захист персональних даних",
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), від 14.03.2018 № 312, Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, та Порядку забезпечення стандартів якості
електропостачання та надання компенсації споживачам за їх недотримання,
затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375.
2. Інструкція визначає загальний порядок та можливі способи подання, реєстрації
звернень/скарг/претензій споживачів до оператора системи розподілу (ОСР)
АТ "Харківобленерго" (далі - Товариство), зокрема щодо якості електропостачання та
надання повідомлень про загрозу електробезпеки.
3. Споживач (заявник) у разі порушення його прав та законних інтересів у частині, що
стосується діяльності Товариства, має право звернутися до Товариства зі
зверненням/скаргою/претензією щодо усунення порушення та відновлення його прав і
законних інтересів.
До звернення/скарги/претензії споживач має надати документи, необхідні для
розгляду звернення/скарги/претензії та копії рішень, які приймалися за його
зверненням/скаргою/претензією раніше.
Якщо звернення/скарга/претензія не містить даних, необхідних для прийняття
обґрунтованого рішення, Товариство може у строк не більше 3 календарних днів
звернутися до споживача за додатковою інформацією, яка необхідна для повного та
об’єктивного розгляду звернення/скарги/претензії.
У разі ненадання споживачем необхідної інформації (документів), пояснень щодо
обставин, зазначених у зверненні/скарзі/претензії, Товариство має надати споживачу
роз’яснення (відповідь), виходячи з наявної у нього інформації. Ненадання споживачем
додаткової інформації не є підставою для відмови у розгляді звернення/скарги/претензії
споживача.
4. У разі повторного звернення/скарги/претензії споживача з питання, яке не було
вирішено Товариством по суті та яке зафіксовано як вирішене, Товариство має:
- зареєструвати звернення/скарги/претензії у реєстрі як окреме звернення/скаргу/
претензію, позначивши його як таке, що є повторним та потребує негайного вирішення;
- протягом одного робочого дня з дня отримання повторного звернення/скарги/претензії
повідомити споживача про початок його (її) повторного розгляду та вказати строки його
(її) вирішення.
5. У зверненні/скарзі/претензії має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання споживача, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції,
заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення/скарга/претензія повинно бути
підписано споживачем із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути
зазначено діючу електронну адресу (e-mail), на яку споживачу може бути надіслано
відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. При цьому, Товариство не несе
відповідальності за ненадання відповіді на неправильно зазначену адресу електронної
пошти. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного
звернення не вимагається.
Звернення/скаргу/претензію може бути подано як окремою особою (індивідуальне),
так і групою осіб (колективне).

6. Згідно зі статтею 8 Закону України "Про звернення громадян" не підлягають розгляду
та вирішенню:
- повторні звернення від одного й того самого громадянина з одного й того самого
питання, якщо перше вирішено по суті, про що повідомляють особі, яка подала звернення;
- письмові звернення без зазначення місця проживання, не підписані автором (авторами),
а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні звернення);
- звернення, терміни подання яких передбачено статтею 17 Закону України "Про
звернення громадян";
- звернення осіб, визнаних судом недієздатними. Рішення про припинення розгляду таких
звернень приймається керівництвом згідно з Законом України "Про звернення громадян".
7. Звернення/скарга/претензія, оформлене(а) без дотримання встановлених вимог,
повертається споживачу з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через 10 днів від дня
його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону
України "Про звернення громадян".
8. Звернення/скарга/претензія може бути усним(ою), поданим(ою) громадянином на
особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку, чи письмовим(ою),
надісланим(ою) поштою або переданим споживачем особисто чи через уповноважену ним
особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до законодавства.
9. Звернення/скарга/претензія може бути подане(а) такими способами:
- направлене(а) засобами поштового зв’язку на адресу Товариства: вул. Плеханівська,
буд. 149, м. Харків, 61037;
- безпосередньо до районного відділення (РВ) Товариства (поштові адреси РВ
оприлюднені
на
офіційному
вебсайті
за
посиланням:
https://www.oblenergo.kharkov.ua/company/contacts/rayonnye-otdeleniya-en;
- з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення)
на електронну адресу Товариства kanc@obl.kh.energy.gov.ua (для юридичних осіб);
- за допомогою форми зворотного зв’язку на офіційному вебсайті Товариства (для
фізичних
осіб
побутових
споживачів)
за
посиланням:
https://www.oblenergo.kharkov.ua/company/contacts/feedback#;
- на особистому прийомі керівників Товариства, скориставшись формою самозапису за
посиланням: https://www.oblenergo.kharkov.ua/main_stuff;
- за багатоканальними номерами телефонів кол-центру Товариства (режим роботи
цілодобово):
067 23 40 413 за тарифами оператора Київстар,
063 05 40 413 за тарифами оператора Лайфселл,
050 05 40 413 за тарифами оператора Vodafone,
057 34 24 413 за тарифами оператора Укртелеком;
- за допомогою мобільного додатка "Energy Online" (Енергетика Онлайн), який можна
завантажити з Google Play.
10. У разі виявлення подій, які становлять загрозу електробезпеці людей, тварин або
можуть призвести до системних збоїв у роботі обладнання чи аварій на виробництві,
необхідно негайно:
- перш за все самому тримати безпечну відстань від місця події (у випадку замикання на
землю чи падіння дерева на проводи повітряних ліній безпечна відстань становить не
ближче 8 метрів);
- повідомити про небезпеку оточуючих, а також запобігти наближенню до місця аварії
випадкових перехожих чи тварин;
- повідомити про те, що сталося, до кол-центру Товариства за телефонами, що вказані в
п. 9 цієї інструкції (режим роботи кол-центру цілодобово).
Також для надання інформації щодо загрози електробезпеки є можливість
надіслати листа електронною поштою за допомогою форми зворотного зв’язку за
посиланням: https://www.oblenergo.kharkov.ua/company/contacts/feedback#.

