
№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

1 306 22.08.2018 ПП "ВІТАЛ" 10-ти поверховий 74-х квартирний житловий 

будинок з  вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення та 

підземними гаражами в м. Хмельницькому по 

вул. П. Мирного, 24.

жовтень 2022

2 16 21.01.2019 ТОВ

«ПОДІЛЬСЬКИЙ ВІТРОПАРК»

Вітрова  електростанція, Хмельницька обл., 

Кам’янець-Подільський район, Гуменецька 

сільська рада (кад.ном. 

6822481800:11:018:0007) 

серпень 2022

3 25 03.03.2020 ТОВ "Агрохолдинг 2012" майновий комплекс, Чемеровецький район, 

смт. Закупне, вул. Станційна, 10

липень 2022

4 68 16.06.2020 ТОВ "Арден Палац" санаторій, Городоцький р-н, смт. Сатанів, вул. 

Курортна, 40

липень 2022

5 147 14.09.2020 ТОВ "Укрстандарт" торгово-офісний центр, м. Хмельницький, вул. 

Старокостянтинівське шосе, 3

червень 2022

6 149 15.09.2020 ТОВ "Сварог - Дністер" скважина, Новоушицький район, с. Пижівка, 

вул. Придністровська, 12А

червень 2022

7 154 21.09.2020 ТОВ "Старокостянтинівський 

олійно-екстракційний завод"

олійно-екстракційний завод на території 

Пашковецької с/ради Старокостянтинівського 

району

серпень 2022

8 155 21.09.2020 ТОВ "Старокостянтинівський 

олійно-екстракційний завод"

Електрична станція на біомасі, 

Старокостянтинівський р-н, Пашковецька 

с/рада, кад.№6824286400:04:022:0114)

грудень 2022

9 161 25.09.2020 ТОВ "Родорс" меблевий цех, м. Славута, вул. Сагайдачного, 

3, 3Б

липень 2022

10 222 07.12.2020 Лубкович О.В. реконструкція нежитлового приміщення під 

вбудовано-прибудований стоматолічний 

кабінет, вул. Незалежності, 5/104, м. 

Волочиськ

червень 2022

11 225 15.12.2020 ТОВ "АТБ-Маркет" нове будівництво комплексу будівель і споруд 

розподільчого центру, Хмельницький р-н, 

Розсошанська сільська рада 

(кад.№6825087300:03:002:0123)

грудень 2022

12 251 30.12.2020 ТОВ "Смарт Енерджі 

Солюшенс"

теплоелектроцентраль на біомасі, 

Хмельницька область, Старосинявський 

район, с.Адампіль 

(кад.ном.6824480500:01:001:0026, 

6824480500:01:001:0022)

жовтень 2022

Реєстр

діючих технічних умов нестандартного приєднання АТ "Хмельницькобленерго"



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

13 34 01.02.2021 ПП "Аграрна компанія 2004" свинокомплекс, Волочиський район, с. 

Богданівка (кад.№6820980600:03:007:0127)

червень 2022

14 44 03.02.2021 ТОВ "Тандем Поділля" Реконструкція незавершеного будівництва 

будівлі автосалону в комплексі з ПТО 

автомобілів, мотелем, торгівельним центром 

під торгівельно-розважальний центр, 

м.Кам'янець-Подільський,  проспект 

Грушевського (навпроти ПТУ№6)

червень 2022

15 68 24.02.2021 ТОВ "Карат" Виробничо-складські приміщення №2, вул. 

Пілотська, 79/1, м. Хмельницький

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

16 72 02.03.2021 Виноградова А.В. нежитлове приміщення, вул. Свободи, 7Б/1, м. 

Хмельницький

після оплати вартості 

лінійної частини 

приєднання (2 етап)

17 73 02.03.2021 ПП "Інвестиційний Альянс" І черга -112-ти квартирний 16-ти поверховий 

житловий будинок з приміщеннями 

громадського призначення, ІІ черга – 91-но 

квартирний 16-ти поверховий житловий 

будинок з приміщеннями громадського 

призначення, ІІІ-черга -120-ти квартирний 16-

ти поверховий житловий будинок з 

приміщеннями громадського призначення, ІV 

черга - 140-ка квартирний 16-ти поверховий 

житловий будинок з приміщеннями 

громадського призначення, м. Хмельницький, 

вул Кам’янецька, 137А

червень 2022

18 78 03.03.2021 ТОВ "М'ясник-Агропродукт" цех з переробки м'яса, вул. Молодіжна, 184, 

корпус 3, с. Волиця, Красилівський р-н

2022

19 91 14.03.2021 ТОВ "Епіцентр К" Реконструкція цілісного майнового комплексу 

для розміщення зерносховища, вул. 

Вокзальна, 1, с. Кременчуки, Красилівський р-

н

червень 2022

20 95 16.03.2021 ОК "ЖБК "Висоцький" будівництво торгівельно-офісного комплексу з 

житловими приміщеннями, м. Нетішин, вул. 

Висоцького (кад. ном. 

6810500000:02:005:0687)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

21 99 23.03.2021 ТОВ "Будівельна компанія 

"Житлобуд-Поділля"

10-ти поверховий 152 квартирний житловий 

будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення, підземним 

гаражем, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 41

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

22 126 26.03.2021 ОК "ЖБК "Мирний-21" багатоповерховий 70-ти квартиринй житловий 

будинок, вул. Миру, 68/1, м. Старокостянтинів

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

23 127 26.03.2021 ПП "Аграрна компанія 2004" комплекс приймання, зберігання, сушіння, 

очистки та відвантаження зерна 

комбікормового цеху, Лісоводська с/рада, 

Городоцький р-н (кад. Ном. 

6821284500:02:011:2002)

серпень 2022

24 131 29.03.2021 Приватне підприємство - 

агрофірма "Дарина",

Україна, 29000, 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 

будинок № 36, код за ЄДРПОУ 

30246671

1 черга: 10-ти поверховий 93-х квартирний 

житловий будинок з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями, 

ІІ черга: 10-ти поверховий 54-х квартирний 

житловий будинок з вбудовано-

прибудованими нежитловими прим., ІІ черга: 

10-ти пов. 56-ти квартирний ж/б з вбудовано-

приб. нежит. прим., Проскурівське Підпілля, 

131/2, м. Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

25 138 06.04.2021 ПП "Славутич-Поділля" магазин, вул. Шевченка, 70, м. Хмельницький після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

26 143 09.04.2021 КНП "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня" 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області

центральна районна лікарня, м. Шепетівка, 

вул. В. Котика, 85

липень 2022

27 151 15.04.2021 ТОВ "Поділля Тепло-Інвест" культиваційна споруда, Хмельницький район, 

с. Олешин, вул. Г.Фітькала, 2/1 (кад.ном. 

6825085100:01:005:0575)

липень 2022

28 154 15.04.2021 Бондарчук В.В. нежитлове приміщення, вул. М.Мазура, 12, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

29 167 26.04.2021 ТОВ "Будтраст" 5-ти поверховий 42-х квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями в смт. Ярмолинці по вул. 

Центральній, 7

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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30 196 26.05.2021 Худик С.Я. 4-х поверховий 30-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення та окремо 

розташованими господарськими спорудами, м. 

Камянець-Подільський, площа Польський 

ринок, №11

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

31 202 31.05.2021 Мазур С.Ю. нежитлові приміщення з вбудованими 

житловими кімнатами, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Пушкінський узвіз, 8

червень 2022

32 206 31.05.2021 ПП "Край Карпатський" Нове будівництво багатоповерхових, 

багатоквартирних житлових будинків з 

вбудованими приміщеннями громадського 

призначення, м. Хмельницький, вул. І.Франка, 

8

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

33 216 31.05.2021 ТОВ "Фенікс-центр" 40-ка квартирний 10-ти поверховий житловий 

будинок (Збільшення потужності для 

нежитлового приміщеннь Садового С.В, 

Гурняк В.В. Та Гурняк Ф.Т., м. Хмельницький, 

вул. Подільська, 70

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

34 217 31.05.2021 ПП "Будмонтажсервіс-2" 48-ми квартирний житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Васильєва, 11-

11/В

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

35 000006:110621:1:22:23:3:000000:1 11.06.2021 Федотова Н.В. 3-поверховий 48-ми квартирний житловий 

будинок, м. Славута, вул. Садова (кад. 

ном.6810600000:01:009:0253)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

36 000012:150621:1:22:28:3:000000:1 15.06.2021 Крутилко І.Л. квартал садибної забудови "НОВЕ 

СОНЯЧНЕ", Хмельницький р-н, територія с. 

Лісові Гринівці

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

37 000069:060721:1:22:15:3:000000:1 06.07.2021 ТОВ "Балинське племінне 

підприємство "Генетик"

комплекс, Дунаєвецький р-н, с. Балин, вул. 

Центральна (вул. Леніна), 66А

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

38 000086:060721:1:22:27:2:000000:1 06.07.2021 ОК "Автобіографія" багатоповерхові житлові будинки з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями, 

вул. Озерна, 14/1, м. Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

39 000087:080721:1:22:27:3:000000:1 08.07.2021 Приватне підприємство - 

агрофірма "Дарина",

Україна, 29000, 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 

будинок № 36, код за ЄДРПОУ 

30246671

багатоквартирні житлові будинки з 

вбудованими нежитлловими приміщеннями, 

вул. Проскурівського Підпілля, 131/2, м. 

Хмельницький (кад. ном. 

6810100000:01:008:0903)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

40 000088:080721:1:22:27:3:000000:1 08.07.2021 Приватне підприємство - 

агрофірма "Дарина",

Україна, 29000, 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 

будинок № 36, код за ЄДРПОУ 

30246671

багатоквартирні житлові будинки з 

вбудованими нежитлловими приміщеннями, 

вул. Проскурівського Підпілля, 131/2, м. 

Хмельницький (кад. ном. 

6810100000:01:008:0906)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

41 000102:140721:1:22:27:3:000000:1 14.07.2021 ПП "Міламед" медичний центр, вул. Проскурівська, 13, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

42 000114:160721:1:22:27:3:000000:1 16.07.2021 Павлійчук О.А. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Щорса (Спортивна), 40

червень 2022

43 000117:210721:1:22:10:3:000000:1 21.07.2021 ТОВ "Вітамін 2015" будівля консервного цеху, Білогірський район, 

с. Лепесівка, вул. Залізнодорожна, 14

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

44 000119:260721:1:22:15:3:000000:1 26.07.2021 ПП Макогон В.А. цех по виробництву м'ясопродуктів, 

Хмельницька обл., Дунаєвецький р-н, с. Маків, 

вул. Садова, 1/3

2022

45 000120:260721:1:22:28:3:000000:1 26.07.2021 ТОВ "Агрохім Технології" реконструкція зі збільшенням потужності 

виробництва препаратових форм з добудовою 

виробничих та складських будівель, 

Хмельницький р-н, с. Івашківці, вул 

Ломоносова, 30А

липень 2022

46 000123:260721:1:22:22:2:000000:1 26.07.2021 Понінківська селищна рада будинок культури, вул. Перемоги, 33, смт. 

Понінка

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

47 000124:270721:1:22:28:2:000000:1 27.07.2021 ОК "ЖБК "Агора-7" 9-ти поверховий 176-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями, м. Хмельницький, вул. Озерна, 

17

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

48 000139:050821:1:22:27:3:000000:1 05.08.2021 ТОВ "Буд-Дубро" І-ІІ черги-9-ти поверховий 142-х квартирний 

житловий будинок, ІІІ черга - 9-ти поверховий 

54-х квартирний житловий будинок, м. 

Хмельницький, Львівське шосе, 14/1-Г

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

49 000144:050821:1:22:19:2:000000:1 05.08.2021 ТОВ "Агромолтранс" молокоприймальний пункт, вул. Грушевського, 

1, м. Красилів

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

50 000145:090821:1:22:18:3:000000:1 09.08.2021 БВТОВ "Рокор" склад №1, 2, 3,4,5, вул. Крип'якевич, 3/7, м. 

Кам'янець-Подільський

липень 2022



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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51 000150:090821:1:22::2:000000:1 09.08.2021 ТОВ "Енергозберігаючі 

технологія"

нове будівництво групи багатоквартирних 

житлових будинків, вул. Панаса Мирного, 14, 

м. Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

52 000156:090821:1:22:23:3:000000:1 09.08.2021 Громадська організація "Світле 

майбутнє інвалідів"

9-ти поверховий 110-ти квартирний житловий 

будинок, м. Нетішин, Славутський р-н, вул. 

Варшавська, 11/1

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

53 000157:090821:1:22:26:3:000000:1 09.08.2021 ПП "БК-Терем" 5-ти поверховий 49-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення по 

вул. Небесної сотні, 30 в смт. Теофіполь 

Хмельницької області

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

54 000160:090821:1:22:18:3:000000:1 09.08.2021 ОК "ЖБК "Фортуна-21" житловий масив (45 житлових будинків), м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Довбуша, 23

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

55 000161:100821:1:22:12:3:000000:1 10.08.2021 ФОП Лубкович П.Є. стоматологічний кабінет, Хмельницька обл, 

м.Волочиськ, вул. Пушкіна, 2

червень 2022

56 000162:100821:1:22:13:3:000000:1 10.08.2021 ТОВ "Екоферма Ярос Агро" будівля свинокомплексу, Городоцький район, 

с. Кремінна, вул. І.Франка, 6/1

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

57 000175:250821:1:22:23:3:000000:1 25.08.2021 Кермач Л.І. будівлі гаражів та майстерень, м. Славута, 

вул. Здоров'я, 36а

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

58 000176:250821:1:22:27:2:000000:1 25.08.2021 Управління капітального 

будівництва Хмельницької 

міської ради

будівництво палацу спорту, вул. Прибузька, 

5/1 А, м. Хмельницькому

червень 2022

59 000183:310821:2:22:31:3:000000:1 31.08.2021 ТОВ "Винсолар" Сонячна електростанція, Ярмолинецький 

район, с. Виноградівка, (кад.ном. 

6825882600:03:012:0082)

2022

60 000187:310821:1:22:27:3:000000:1 31.08.2021 Грицак М.В. магазин, м. Хмельницький, вул. 

Старокостянтинівське шосе, 2/1 Б

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

61 000190:020921:1:22:27:3:000000:1 02.09.2021 ТОВ "Укрстандарт" нове будівництво комплексу багатоквартирних 

житлових будинків з вбудованими 

приміщеннями, м. Хмельницький, вул. 

Трудова, 6-Д

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

62 000197:030921:1:22:18:3:000000:1 03.09.2021 ПрАТ "Подільські товтри" дробильно-сортувальний комплекс №4, вул. 

Заводська, 1, с. Вербка, Кам'янець-

Подільський р-н (кад. Ном. 

6822485400:01:009:0001)

грудень 2022

63 000201:030921:1:22:28:3:000000:1 03.09.2021 Стадник О.О. нежитлове приміщення, Хмельницький р-н, 

Лісогринівецька с/р, (кад.ном. 

6825083600:03:009:0724)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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64 000202:030921:2:22:31:3:000000:1 03.09.2021 ТОВ "Винсолар" сонячна електростанція, Ярмолинецький 

район, с. Виноградівка, (кад.ном. 

6825882600:03:012:0081)

2022

65 000207:130921:1:22:31:3:000000:1 13.09.2021 ФГ "Макс Агро" свиноферма, Ярмолинецький район, с. Вербка-

Мурована (кад. Ном. 6825882400:03:006:0002)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

66 000217:200921:1:22:15:3:000000:1 20.09.2021 ТОВ "Ситний Двір 2004" нове будівництво комплексу для приймання, 

очищення, сушіння, зберігання та 

відвантаження зерна, вул. Ювілейна, 2-Б/1, 2-

Б/3, с. Мушкутинці, Кам'янець-Подільський р-н 

(кад.ном.6821810100:03:015:0052)

липень 2022

67 000218:200921:1:22:29:3:000000:1 20.09.2021 ПП "АВС-Агро" комплекс, Чемеровецький район, с. Кугаївці, 

вул. Трояндова, 9

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

68 000219:200921:1:22:27:3:000000:1 20.09.2021 Муфтахова М.Г. нежитлове приміщення №3А-1, м. 

Хмельницький, вул. С. Бандери, 40/2-ж

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

69 000232:041021:1:22:13:3:000000:1 04.10.2021 ТОВ "Арден Палац" паркінг,смт. Сатанів, вул. Курортна, 

Хмельницький район (кад. Ном. 

6821255500:01:001:0023)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

70 000233:041021:1:22:27:3:000000:1 04.10.2021 ТОВ "Канстальбуд" нове будівництво багатоповерхових житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями та паркінгом з 

почерговою здачею, проспект Миру, 96, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

71 000249:111021:1:22:27::000000:1 11.10.2021 Клімішен О.О. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Лісогринівецька, 26/3, приміщення 3А

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

72 000254:121021:1:22:15:3:000000:1 12.10.2021 Селянське фермерське 

господарство "С-Іванна"

зерносушка, Дунаєвецький район, с. Балин, 

вул. Учительська, 20

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

73 000265:201021:1:22:27:3:000000:1 20.10.2021 ТОВ "Платинумбуд" багатоповерховий житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями 

громадського призначення та гаражами, вул. 

Панаса Мирного, 9, м. Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

74 000266:201021:1:22:18:3:000000:1 20.10.2021 Обслуговуючий кооператив 

"Житлово-будівельний 

кооператив "МВК 2019"

комплекс індивідуальних садибних будинків, 

вул. Ценського, 1/2 "Б", м. Кам'янець-

Подільський (кад.ном. 

6810400000:09:006:0204)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання
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75 000273:261021:1:22:27:3:000000:1 26.10.2021 ПП "Поділля Житлобудінвест" 10-ти поверховий 81-но квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями, просп. Миру, 63, м. 

Хмельницький

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

76 000274:261021:1:22:27:3:000000:1 26.10.2021 ПП "Поділля Житлобудінвест" 10-ти поверховий 45-но квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями, просп. Миру, 63, м. 

Хмельницький

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

77 000282:261021:2:22:27:3:000000:1 26.10.2021 ТОВ "Дністер-Електро" дахова сонячна електростанція, м. 

Хмельницький, вул. Л. Курбаса, 2 (кад. Ном. 

6810100000:17:006:0182)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

78 000285:041121:1:22:27:3:000000:1 04.11.2021 Остафійчук С.П. нове будівництво культурно-оздоровчого 

центру з квартирами для тимчасового 

проживання та кімнатами відпочинку і 

реабілітації, м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 

20

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

79 000286:041121:1:22:28:3:000000:1 04.11.2021 ФОП Дика С.В. виробниче приміщення, Хмельницький р-н, 

с.Розсоша, вул. Заболотного, 86/1

липень 2022

80 000292:051121:1:22:27:2:000000:1 05.11.2021 Територіальне управління 

державного бюро розслідувань

реконструкція адміністративної будівлі, м. 

Хмельницький, вул. Ю. Сіцінського, 12

після оплати вартості 

послуги з приєднання

81 000307:171121:2:22:13:3:000000:1 17.11.2021 ТОВ "Бедриківці Солар Енерджі" фотовольтаїчна електростанція, за межами 

Сатанівської с/р Городоцького району 

(кад.ном. 6821289400:06:024:0007 та 

6821289400:06:024:0006

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

82 000321:241121:1:22:27:3:000000:1 24.11.2021 ПВКФ "Поступ" м. Хмельницький, вул. С.Бандери, 57 після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

83 000322:241121:1:22:23:3:000000:1 24.11.2021 ТОВ "Едімік" майновий комплекс, Славутський р-н, с. 

Полянь, вул. Шкільна, 48

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу

84 000327:241121:1:22:23:3:000000:1 24.11.2021 Сількогосподрське підприємство 

"Дніпро"

зерносушка, Славутський район, с. Ганнопіль, 

вул. (Будьоного) Соборна, 25

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

85 000343:011221:1:22:27:3:000000:1 01.11.2021 ТОВ "ХСП" скалад та магазин промислових товарів з 

прибудовою складу, вул. Чорновола, 23, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання
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86 000344:031221:1:22:30:2:000000:1 03.12.2021 КНП "Шепетівська 

багатопрофільна лікарня" 

Шепетівської міської ради 

Хмельницької області

киснева станція, вул. Валі Котика, 85, м. 

Шепетівка

червень 2022

87 000350:061221:1:22:18:3:000000:1 06.12.2021 Каденюк М.Є. перукарня, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Зарванська, 11

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

88 000358:091221:1:22:27:3:000000:1 09.12.2021 ОК ЖБК Мрія-Плюс м.Хмельницький, вул.Свободи,12. після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

89 000366:091221:1:22:27:3:000000:1 09.12.2021 ФОП Андрійчук О.І. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Подільська, 58

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

90 000373:161221:1:22:21:3:000000:1 16.12.2021 Садово-огороднє товариство 

"Дністер"

садові будинки, с. Куражин (Новоушицького р-

ну) Кам'янець-Подільського р-ну

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

91 000375:211222:1:22:27:3:000000:1 21.12.2021 Обслуговуючий кооператив 

«Житловий комплекс 

«Олімпійський 5».

Будівництво багатоповерхового житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення, вул.  

Старокостянтинівське шосе, 20/4, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

92 000376:211221:1:22:27:3:000000:1 21.12.2021 Обслуговуючий кооператив 

«Житловий комплекс 

«Олімпійський 6»

Будівництво багатоповерхового житлового 

будинку з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення, вул.  

Старокостянтинівське шосе, 20/4,              м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

93 000387:301221:1:22:27:3:000000:1 30.12.2021 ОК "ЖБК "Сіті Буд" 8-ми поверховий 88-ми квартирний житловий 

будинок, пров. 2-й Мирний, 16, м. 

Хмельницький

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

94 000389:301221:1:22:30:3:000000:1 30.12.2021 ТОВ "Епіцентр К" елеваторний комплекс потужністю зберігання 

60000 тон, Ленковецька с/р, Шепетівський р-н, 

Хмельницька обл. (кад. Ном. 

6825589500:02:016:0057)

грудень 2022

95 000391:301221:1:22:27:3:000000:1 30.12.2021 ТОВ «Діадема Д» Магазин-салон з виставковими залами та 

офісними приміщеннями, м.Хмельницький, 

пров. Верхня Берегова,16 

після завершення 

воєнного стану, 

відповідно вимог 

п.4.3.3. Кодексу систем 

розподілу



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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96 000002:100122:1:22:27:3:000000:1 10.01.2022 ТОВ "Немирів-Ойл" нове будівництво автозаправного комплексу з 

пунктом сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів, АГЗП, із демонтажем існуючих 

будівель та споруд, вул. Прибузька, 11/3, м. 

Хмельницький (кад. Номер. 

6810100000:04:001:0001)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

97 000025:130122:1:22:27:2:000000:1 13.01.2022 Громадська організація 

"Правозахисне об'єднання осіб з 

інвалідністю та 

військовослужбовців управління 

служби безпеки Хмельниччини"

нове будівництво багатоквартирних житлових 

будинків з вбудованими нежитловими 

приміщеннями, вул. Мазура, м. Хмельницький 

(к.н.6810100000:03:0258)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

98 000029:130122:1:22:22:2:000000:1 13.01.2022 Комунальне некомерційне 

підприємство Полонської міської 

ради "Полонська міська 

багатопрофільна лікарня ім. 

Наталії Савеліївни Говорун"

киснева станція, м. Полонне, вул. Л. Українки, 

177

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

99 000062:070222:1:22:27:3:000000:1 07.02.2022 ФОП Сапарова Г.О. Нежитлове приміщення, м. Хмельницький, 

вул. Кам`янецька, 38

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

100 000063:070222:1:22:27:3:000000:1 07.02.2022 Янович А.В. Нежитлове приміщення, м. Хмельницький, 

вул. Кам`янецька, 38

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

101 000067:140222:1:22:23:3:000000:1 14.02.2022 Миклуш О.П, 24-х квартирний житловий будинок, вул. 

Антона Одухи, 2А, м. Славута, кад.ном. 

6810600000:01:003:0767

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

102 000070:150222:1:22:30:3:000000:1 15.02.2022 Понятовська І.П. нежитлове приміщення (магазин), м. 

Шепетівка, просп. Миру, 14

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

103 000073:150222:1:22:28:3:000000:1 15.02.2022 ФОП Андрійчук В.І, нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Грушевський, 62

червень 2022

104 000076:160222:1:22:18:2:000000:1 16.02.2022 Гаражно-будівельний 

кооператив "Гаражавто"

гаражний кооператив, вул. М.Гордійчука 

(раніше - вул. Жукова), 37, м. Кам'янець-

Подільський (к.н.6810400000:17:001:0202)

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

105 000079:170222:1:22:30:3:000000:1 17.02.2022 ТОВ "Епіцентр-К" нове будівництво елеваторного комплексу, м. 

Шепетівка, вул. Економічна, 25, 

кад.ном.6810700000:01:015:0477

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання
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106 000083:180222:1:22:19:3:000000:1 18.02.2022 ОК "Житлово-будівельний 

кооператив - 2020"

9-ти поверховий 80-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення, м. 

Красилів, вул. Грушевського, 33

після оплати 2 етапу 

вартості послуги з 

приєднання

107 15 18.01.2018 Управління Служби безпеки 

України в Хмельницькій області 

29000, м. Хмельницький, вул. 

Героїв Майдану, 19

9-ти поверховий 144-х квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями в м. Камянець-Подільський по 

вул. Черняхівського, 45б.

2022

108 367 12.10.2018 ОК "Амстердам" Багатоповерхові багатоквартині житлові 

будинки, м. Хмельницький, вул. П. Мирного, 

16/1

2022

109 92 22.05.2019 Приватне підприємство - 

агрофірма "Дарина",

Україна, 29000, 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 

будинок № 36, код за ЄДРПОУ 

30246671

Будівництво багатоповерхових 

багатоквартирних житлових будинків з 

вбудовано-прибудованими нежитловими  

приміщеннями, м. Хмельницький, 

вул.Проскурівського підпілля, 131/2

після оплати вартості 

послуги з приєднання

110 232 15.12.2020 Заїка Л,Л. офісні приміщення (реконструкція квартири 

№3 під офісні приміщення) м. Хмельницький, 

вул. Шевченка, 31

після оплати вартості 

послуги з приєднання

111 233 15.12.2020 Павлик А.О, офісні приміщення (реконструкція квартири 

№4 під офісні приміщення) м. Хмельницький, 

вул. Шевченка, 31

після оплати вартості 

послуги з приєднання

112 238 18.12.2020 ПП "Аграрна компанія 2004" репродуктивна ферма, за межами населеного 

пункту, Лісоводська с/рада, Городоцький 

район (кад.ном. 6821284500:02:011:1010)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

113 13 19.01.2021 Гуменюк В.М. господарська будівля, на території 

Стуфчинецької с/ради Хмельницький р-н 

(кад.ном. 6825088400:05:002:2238)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

114 93 16.03.2021 ПП "Варяг-К" офісні приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Зарічанська (6810100000:03:004:0194) біля 

СТО "Опус"

після оплати вартості 

послуги з приєднання

115 166 26.04.2021 ТОВ "Хмельницькхлібозахист" реконструкція громадських будівель з 

добудовою вбудовано-прибудованих 

приміщень громадського призначення та 

багатоквартирної багатоповерхової житлової 

забудови (5-ти поверховий 160-ти квартирний 

житловий будинок), Хмельницький р-н, с. 

Лісові Гринівці, вул. лісова, 12/1

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 
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116 198 28.05.2021 ПМВП "Злуч" багатоквартирні житлові будинки, м. 

Хмельницький, вул. Північна, 117

після оплати вартості 

послуги з приєднання

117 219 31.05.2021 ТОВ "Маштехбуд" комплекс, на території Розсошанської с/р, 

Хмельницького району

після оплати вартості 

послуги з приєднання

118 237 31.05.2021 Пипа С.П. 38-ми квартирний житловий будинок з 

вбудованими нежитловими приміщеннями 

громадського призначення, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Чехова, 4А/16

після оплати вартості 

послуги з приєднання

119 000033:250621:1:22:23:3:000000:1 25.06.2021 ТОВ "Міратер" меблевий цех, м. Славута, вул. Привокзальна, 

1/2

після оплати вартості 

послуги з приєднання

120 000063:060721:1:22:22:3:000000:1 06.07.2021 Комунальне некомерційне 

підприємство Полонської міської 

ради "Полонська міська 

багатопрофільна лікарня ім. 

Наталії Савеліївни Говорун"

збільшення потужності приміщення поліклініки 

для медичного кабінету ТОВ "3Д-Діагностик"

після оплати вартості 

послуги з приєднання

121 000092:090721:1:22:01:3:000000:1 09.07.2021 ТОВ "Автострада Трейд Груп" завод по виготовленню мінерального порошка, 

Хмельницький р-н, Масівецька сільська рада, 

(кад. ном. 6825084500:02:012:0076)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

122 000126:270721:1:22:28:3:000000:1 27.07.2021 Релігійна організація "Релігійна 

громада (парафія) Пресвятої 

Діви Марії Розарія"

центр, Хмельницький район, с. Шаровечка, 

вул. 9. Травня, 1

після оплати вартості 

послуги з приєднання

123 000168:120821:1:22:10:3:000000:1 12.08.2021 ФГ "Дружба" Зерносклад, вул. Шевченка, 113, смт. Білогір'я після оплати вартості 

послуги з приєднання

124 000172:250821:1:22:28:3:000000:1 25.08.2021 ПП "Добробут плюс" 30 житлових будинків, Хмельницький район, с. 

Стуфчинці

після оплати вартості 

послуги з приєднання

125 000189:020921:1:22:27:3:000000:1 02.09.2021 ФОП Сагалов Р.В. блокована 2-х поверхова  житлова климова 

забудова, вул. Вишнева, 28/1, м. 

Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання

126 000205:070921:1:22:15:2:000000:1 07.09.2021 ТОВ "Ситний Двір 2004" комплекс, м. Дунаївці, вул. Громадська, 38-А після оплати вартості 

послуги з приєднання

127 000226:280921:1:22:27::000000:1 28.09.2021 ОСББ "Прима-52" багатоповерховий 67-ми квартирний житловий 

будинок (збільшення потужності для магазину 

ТОВ "ХСП-527", м. Хмельницький, вул. 

Староміська, 52

після оплати вартості 

послуги з приєднання

128 000227:280921:1:22:27:3:000000:1 28.09.2021 Стефанчук М.О. нежитлове приміщення, вул. Пилипчука, 36, м. 

Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання

129 000261:191021:1:22:27:3:000000:1 19.10.2021 ФОП Лесів Алла Володимирівна виробнича база, м. Хмельницький, вул. 

Пілотська, 10А

після оплати вартості 

послуги з приєднання
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130 000262:191021:1:22:27::000000:1 19.10.2021 ОСББ "Гагаріно" 5-ти поверховий 60-ти квартирний житловий 

будинок (збільшення потужності для КНС), м. 

Хмельницький, пров. Гагаріна, 37/2

після оплати вартості 

послуги з приєднання

131 000280:261021:1:22:27:3:000000:1 26.10.2021 ОСББ "Вишневе" багатоповерховий 109-ти квартирний 

житловий будинок (збільшення потужності для 

квартири №110 Стафєєвої Н.Ю.), м. 

Хмельницький, просп. Миру, 94Б

після оплати вартості 

послуги з приєднання

132 000314:221121:1:22:27:3:000000:1 22.11.2021 ОК "Нижньобереговий" 10-ти поверховий 116-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення, вул. Нижня 

Берегова, 2/2-В, м. Хмельницький (кад.ном. 

6810100000:03:006:0118)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

133 000330:261121:1:22:24:3:000000:1 26.11.2021 ФОП Губенко А.В, фотоательє, м. Старокостянтинів, вул. 

Острозького, 68

після оплати вартості 

послуги з приєднання

134 000340:011221:1:22:31:3:000000:1 01.12.2021 Білик В.Й. зернотік, Хмельницький район, Ярмолинецька 

ОТГ, с. Куритна, вул. Рибалка, 1/1

після оплати вартості 

послуги з приєднання

135 000342:011221:1:22::3:000000:1 01.12.2021 Вавринчук С.М. 45 котеджів, масив "Дендропарковий" 

Лісовогринівецька ОТГ (кад.ном. 

6825088400:05:005:0229)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

136 000370:141221:1:22:27:3:000000:1 14.12.2021 КП "Управляюча муніципальна 

компанія "Проскурівська" 

Хмельницької міської ради

3-х поверховий 26-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями (збільшення 

потужності для перукарні ФОП Берчука І.М.) 

вул. Свободи, 55, м. Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання

137 000371:161221:1:22:27:3:000000:1 16.12.2021 ПП "Плоскирів-Інвест" багатоповерховий 84-х квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями (збільшення 

потужності для нежитлових приміщень №23, 

24, 25, 26 та 27), м. Хмельницький, вул. 

Плоска, 21

після оплати вартості 

послуги з приєднання

138 000001:040122:1:22:25:3:000000:1 04.01.2022 Селянське господарство 

"Вікторія"

комплекс по прийманню, очищенню та сушки 

зерна, с. Бабине Хмельницький р-н, кад. ном. 

6824481000:03:024:0013

після оплати вартості 

послуги з приєднання

139 000003:110122:1:22:12:3:000000:1 11.01.2022 ПП "Аграрна компанія 2004" технічне переоснащення майстерні, територія 

Полянської с/р, Волочиська ОТГ, 

Хмельницький р-н,

після оплати вартості 

послуги з приєднання

140 000032:130122:1:22:29:3:000000:1 13.01.2022 ФОП Григораш Т.Ю. магазин непродовольчих товарів, смт. 

Чемерівці, вул. Толстого, 1

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

141 000048:270122:1:22:22:3:000000:1 27.01.2022 ТОВ "Майдан-Вільський кар'єр" майновий комплекс, Шепетівський р-н (раніше 

Полонський р-н) за межами с. Новаки (кад. 

ном. 6823681000:08:003:0011)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

142 000055:020222:1:22:27:3:000000:1 02.02.2022 ФОП Маслієв Г.О. Нежитлове  приміщення, м. Хмельницький,  

вул. Свободи, 1А.

після оплати вартості 

послуги з приєднання

143 000080:180222:1:22:27:3:000000:1 18.02.2022 Грабчак М.М. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Кам`янецька, 54

після оплати вартості 

послуги з приєднання

144 000089:240222:1:22:28:3:000000:1 24.02.2022 Каськов О.О. садовий будинок, Хмельницький р-н., 

Шаровечківська с/р, СТ “Дружба”, вул.Східна, 

246, к.н.6825089600:03:012:2573

після оплати вартості 

послуги з приєднання

145 000093:240222:1:22:18:3:000000:1 24.02.2022  УК `Господар` КП Збільшення потужності 9-ти поверхового 107-

ми квартирного житлового будинку  для 

нежитлового приміщення ФОП Біньковського 

О.В. м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Космонавтів, 12

після оплати вартості 

послуги з приєднання

146 000029:130122:1:22:20:3:000000:1 13.01.2022 МАРКОВЕЦЬКИЙ КАР'ЄР, ТОВ Приміщення кар’єру, Хмельницький р-н 

(раніше — Летичівський р-н) за межами 

населених пунктів Горбасівської сільської ради 

(кад.номер 6823081600:03:010:0024) та за 

межами населених пунктів Требуховецької 

сільської ради (кад.номер 

6823085800:06:024:0031) 

після оплати вартості 

послуги з приєднання

147 250 29.12.2020 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Годованця, 26

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

148 22 25.01.2021 Волошко В.М. нежитлове приміщення стоматологічної 

поліклініки, вул. Курчатова, 8, м. 

Хмельницький

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

149 35 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Молодіжна, 31

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності
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150 36 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Молодіжна, 3А

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

151 37 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Молодіжна, 5

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

152 38 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. 30 років Перемоги, 14

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

153 39 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 9

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

154 40 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 30

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

155 41 01.02.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. 30 років Перемоги, 6

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

156 84 03.03.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Нігинське шосе, 34

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності
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157 85 03.03.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Дружби Народів, 4

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

158 86 03.03.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Нігинське шосе, 30

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

159 87 03.03.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Огієнка, 82

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

160 155 16.04.2021 ТОВ "Лайфселл" базова станція стільникового зв'язку, вул. 

В.Котика, 1А, с. Корчик, Шепетівський р-н

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

161 178 30.04.2021 Приватна агрофірма "Новий 

світ"

складське приміщення, м. Старокостянтинів, 

вул. І.Франка, 24/1

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

162 224 31.05.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 6

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

163 225 31.05.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 8

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

164 226 31.05.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 4

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

165 227 31.05.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Тімірязєва, 134

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

166 228 31.05.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Гагаріна, 13

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

167 229 31.05.2021 ПрАТ "ВФ Україна" базова станція мобільного зв'язку, 

м.Кам'янець-Подільський, вул. Гордійчука, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

168 231 31.05.2021 ПрАТ "ВФ Україна" базова станція мобільного зв'язку, Кам'янець-

Подільський, с. Кам'янка, вул. Вокзальна, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

169 000005:110621:1:22:27:4:000000:1 11.06.2021 Низенко О.Л. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

С. Бандери, 7/1

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

170 000034:250621:1:22:18:4:000000:1 25.06.2021 ТОВ "Левада ЛТД" виробниче приміщення, вул. Князів 

Коріатовичів, 21/1"ж", м. Кам'янець-

Подільський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

171 000045:250621:1:22:24:4:000000:1 25.06.2021 ТОВ "К.О.Д. Альянс" майстерня, вул. Миру, 57/1, с. в. В.Чернятин 

Старокостянтинівський район

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

172 000046:250621:1:22:24:4:000000:1 25.06.2021 ФОП Дзюм М.М. гараж автомашин, вул. Миру, 57/1, с. в. 

В.Чернятин Старокостянтинівський район

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

173 000047:250621:1:22:24:4:000000:1 25.06.2021 Бондарчук О.П. гараж автомашин, вул. Миру, 57/1, с. в. 

В.Чернятин Старокостянтинівський район

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

174 000048:250621:1:22:24:4:000000:1 25.06.2021 Бондар І.К. нежитлова будівля, м. Старокостянтинів, вул. 

Миру, 5/4

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

175 000053:250621:1:22:18:4:000000:1 25.06.2021 ФОП Ремішевський С.М. нежитлове приміщення, майстерня, вул. 

Франка (Фрунзе) 44, м. Кам'янець-Поділський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

176 000057:250621:1:22:18:4:000000:1 25.06.2021 ФОП Самсонюк А.П. комплекс нежитлових приміщень, вул. Праці, 7 

"б", м. Кам'янець-Подільський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

177 000058:250621:1:22:24:4:000000:1 25.06.2021 Комунальне підприємство 

водопровідно-каналізаційного 

господарства "Водоканал" 

Старокостянтинівської міської 

ради

свердловина №2 в с. Воронківці 

Старокостянтинівської ОТГ Хмельницької 

області

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

178 000067:060721:1:22:27:4:000000:1 06.07.2021 ПрАТ "Київстар" базова станція мобільного зв'язку, м. 

Хмельницький, вул. Тернопільська, 15/2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

179 000077:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

180 000078:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Гордійчука, 9

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

181 000079:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 8

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

182 000081:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 12

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

183 000082:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Молодіжна, 3

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

184 000083:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Проектна, 8

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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185 000084:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 17

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

186 000085:060721:1:22:18:4:000000:1 06.07.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Космонавтів, 6

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

187 000125:270721:1:22:27:4:000000:1 27.07.2021 Сікорський А.Й. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, вул. 

Свободи, 6А

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

188 000152:090821:1:22:18:4:000000:1 09.08.2021 Довгань Ю.П. кабінет комп'ютерної томографії, вул. 

Матросова, 30, с. Мукша, Китайгородська 

Кам'янець-Подільського району

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

189 000159:090821:1:22:24:4:000000:1 09.08.2021 ФОП Лукасик Л.В. магазин, м. Старокостянтинів, вул. 

Острозького, 66, блок 3

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

190 000177:250821:1:22:18:4:000000:1 25.08.2021 МП "Старт" Цех металовиробів.м. Кам`янець-Подільський, 

вул. Князів Коріатовичів, 25а.

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

191 000178:250821:1:22:18:4:000000:1 25.08.2021 Фізична особа-підприємець 

Чалий  Олександр Васильович

Складське приміщення, м. Кам`янець-

Подільський, вул. Крип’якевича, 3/13.

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

192 000189:310821:1:22:24:4:000000:1 31.08.2021 Комунальне підприємство по 

екслуатації теплового 

господарства "Тепловик"

котельня, м. Старокостянтинів, вул. 

Острозького, 43

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

193 000222:210921:1:22:18:4:000000:1 21.09.2021 ФОП Басистий Б.М. мийка самообслуговування, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Князів Каріатовичів, 21В

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

194 000224:210921:1:22:18:4:000000:1 21.09.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. 30 років Перемоги, 14б

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

195 000237:041021:1:22:18:4:000000:1 04.10.2021 ТОВ "Лайфсел" базова станція стільникового зв'язку, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Тимірязєва, 123

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

196 000238:041021:1:22:18:4:000000:1 04.10.2021 ТОВ "Лайфсел" базова станція стільникового зв'язку, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Франко, 42

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

197 000239:041021:1:22:18:4:000000:1 04.10.2021 ТОВ "Лайфсел" базова станція стільникового зв'язку, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Гордійчука, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

198 000240:041021:1:22:18:4:000000:1 04.10.2021 КП "Міськтепловоденергія" індивідуальний тепловий пункт, м. Кам'янець-

Подільський, вул. 30 років Перемоги, 14а

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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199 000263:191021:1:22:18:4:000000:1 19.10.2021 Васенко В.Я. павільйон, вул. Першотравнева, 9Г, м. 

Кам'янець-Подільський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

200 000272:261021:1:22:27:4:000000:1 26.10.2021 ТОВ "АТБ-Маркет" магазин, вул. Проскурівська, 50, м. 

Хмельницький

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

201 000287:041121:1:22:18:4:000000:1 04.11.2021 КП "Міськтепловоденергія" ІТП, м. Кам'янець-Подільський, вул. Патріарха 

Мстислава, 9

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

202 000288:041121:1:22:18:4:000000:1 04.11.2021 КП "Міськтепловоденергія" ІТП, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Годованця, 22

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

203 000289:041121:1:22:18:4:000000:1 04.11.2021 КП "Міськтепловоденергія" ІТП, м. Кам'янець-Подільський, вул. Перемоги, 

12

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

204 000295:091121:1:22:18:4:000000:1 09.11.2021 Кукурузов В.С. магазин з кафатерієм по вул. К.Коріатовичів, 

72 "Б", м. Кам'янець-Подільський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

205 000299:091121:1:22:18:4:000000:1 09.11.2021 ПП "Тартак" виробниче приміщення, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Князів Каріотовичів, 21

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 
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Орієнтовний термін 
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206 000303:151121:1:22:20:4:000000:1 15.11.2021 ТОВ "Темперо ЛТД" автозаправна станція, Летичівський р-н, с. 

Требухівці, автошлях Львів-Кіровоград-

Знам'янка, 278 км +350 м ліворуч

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

207 000305:171121:1:22:18:4:000000:1 17.11.2021 ТОВ "Горіх Поділля Плюс" виробниче і складське приміщення, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Ценського, 1/2 Д

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

208 000311:181121:1:22:18:4:000000:1 18.11.2021 КНП "Кам'янець-Подільська 

багатопрофільна лікарня 

"Кам'янець-Подільської міської 

ради Хмельницької області

киснева станція, вул. Матросова, 17, м. 

Кам'янець-Подільський

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

209 000317:221121:1:22:18:4:000000:1 22.11.2021 ФОП Ярема О.В. виробниче приміщення, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Коріатовичів, 21

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

210 000318:221121:1:22:18:4:000000:1 22.11.2021 ФОП Ярема О.В. майстерня, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Коріатовичів, 21/2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

211 000341:011221:1:22:18:4:000000:1 01.12.2021 ФОП Рикаловський О.Г. нежитлове приміщення, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Франка, 40

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

212 000351:061221:1:22:18:4:000000:1 06.12.2021 Скачко О.О. нежитлове приміщення, Кам'янець-

Подільський р-н, с. Кам'янка, вул. Вокзальна, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

213 000363:091221:1:22:18:4:000000:1 09.12.2021 ФОП Мельничук А.Ю. виробничо-складське приміщення, Кам'янець-

Подільський р-н, с. Кам'янка, вул. Вокзальна, 2

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

214 000369:141221:1:22:18:4:000000:1 14.12.2021 ФОП Ніколаєнко О.С. магазин, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Соборна, 16 "ж"

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

215 000388:311221:1:22:17:4:000000:1 30.12.2021 Ткачук В.О. станція технічного обслуговування, м. 

Кам'янець-Подільський, вул. Князів 

Каріатовичів, 25

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

216 000014:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький,  вул. 

Майборського

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

217 000015:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький,  вул. 

Гарнізонна

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

218 000016:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Майборського

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

219 000017:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Чорновола

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

220 000018:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Довженка

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

221 000019:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Попова

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

222 000020:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Майборського

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

223 000021:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Народної волі

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

224 000022:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Гарнізонна

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

225 000023:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Довженка

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

226 000024:130122:1:22:27:4:000000:1 13.01.2022 Хмельницьке комунальне 

підприємство «Міськсвітло»

Зовнішнє освітлення, м. Хмельницький, вул. 

Горбанчука

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

227 000040:240122:1:22:18:4:000000:1 24.01.2022 Фабіянський О.Ю. цех №2, м. Кам'янець-Подільський, проспект 

Грушевського, 1/9, к.н.6810400000:20:001:0052

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

228 000060:070222:1:22:23:4:000000:1 07.02.2022 Колективне виробниче 

підприємство Монтажне 

управління №13 

"Електропівденьзахідмонтаж"

складські приміщення, м. Нетішин, (ВП ХАЕС) в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

229 000066:070222:1:22:18:4:000000:1 07.02.2022 ПП "МАЯК" адміністративна будівля, м. Кам'янець-

Поділський, вул. Ценського, 1

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

230 000087:240222:1:22:27:4:000000:1 24.02.2022 Скавронський В.Є. нежитлове примыщення №13, вул. Свободи, 

18/2,м. Хмельницький

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

231 000296:091121:1:22:27:3:000000:1 09.11.2021 ТОВ "Рембуд-Інвест" будівництво багатоповерхового житлового 

масиву з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення з 

почерговою здачею, м. Хмельницький, 

Старокостянтинівське шосе, 5/5-А

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання

232 000006:120122:1:22:27:2:000000:1 12.01.2022 ТОВ "Золота Середина" апартамент-готель з вбудованими 

приміщеннями, вул. Зарічанська, 9/2, м. 

Хмельницький

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання

233 000059:030222:1:22:17:3:000000:1 03.02.2022 ЖОВТНЕВИЙ, ОК ЖБК Нове будівництво багатоквартирних житлових 

будинків із вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями.

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання

234 000078:170222:1:22:14:2:000000:1 17.02.2022 КНП "Деражнянська міська 

багатопрофільна лікарня" 

Деражнянської міської ради

лікарня (киснева станція), м. Деражня, вул. 

Подільська, 1

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

235 000302:151121:1:22:27:3:000000:1 15.11.2021 ПП "ЛМД" будівництво багатоповерхових житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями (ІІІ черга-129-ти квартирний 10-

ти поверховий житловий будинок з 

вбудованими приміщеннями громадського 

призначення, ІV черга - 84-х квартирний 10-ти 

поверховий житловий будинок з гаражами, V 

черга - 99-ти квартирний 10-ти поверховий 

житловий будинок) м. Хмельницький, вул. 

П.Мирного, 18/2

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання

236 000041:250122:1:22:27:3:000000:1 25.01.2022 ТОВ "Голдіс Буд" нове будівництво багатофункціонального 

готельно-житлового комплексу з торгівельним 

центром, проспект Миру, 103/3-А, 101/3-1, 

101/3-13, м. Хмельницький (кад.ном. 

після оплати етапу 

вартості послуги з 

приєднання

237 228 15.12.2020 ТОВ "Глушківці-Солар" сонячна електростанція "Глушківці І", 

Ярмолинецький район, с. Глушківці за межами 

Солобковецької ОТГ (кад.ном. 

6825882800:03:015:0002)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

238 229 15.12.2020 ТОВ "Глушківці-Солар" сонячна електростанція "Глушківці ІІ", 

Ярмолинецький район, с. Глушківці за межами 

Солобковецької ОТГ (кад.ном. 

6825882800:03:015:0004)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

239 243 18.12.2020 ТОВ "Сонячні системи СС 

Солар"

сонячна електростанція (СЕС), Хмельницька 

обл., Летичівський р-н, на території 

Меджибізької обєднаної територіальної 

громади (Требухівської с/р) кад. 

№6823085800:06:024:0029

після оплати вартості 

послуги з приєднання

240 66 24.02.2021 ТОВ "Смотрич Солар-1" фотовольтаїчна електростанція, Хмельницька 

область, Городоцький район, (кад.ном. 

6821280400:04:005:0010)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

241 67 24.02.2021 ТОВ "Смотрич Солар-1" фотовольтаїчна електростанція, Хмельницька 

область, Городоцький район, (кад.ном. 

6821280400:04:005:0011)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

242 88 12.03.2021 ТОВ "Олександрівка солар" сонячна електростанція, Хмельницька обл., 

Городоцький район, Сатанівська с/р, за 

межами населеного пункту с. Олександрівка 

(кад. ном. 6821289400:06:030:0003)

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

243 89 12.03.2021 ТОВ "Олександрівка солар" сонячна електростанція, Хмельницька обл., 

Городоцький район, Сатанівська с/р, за 

межами населеного пункту с. Олександрівка 

(кад. ном. 6821289400:06:024:0005)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

244 100 23.03.2021 ТОВ ВКП "Фортуна ЛТД" Фотовольтаїчна електростанція, за межами 

населеного пункту смт. Смотрич Смотрицької 

селищної ради Дунаєвецького району (кад. 

6821855700:05:002:0331)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

245 118 24.03.2021 ТОВ "Холдинг Екобуд" сонячна електростанція (ФЕС) "Немиринці-1", 

Старокостянтинівський район, с. Немиринці 

(кад.ном. 6824286200:01:002:0003)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

246 146 09.04.2021 ТОВ "Славута Сан 2" сонячна електростанція, с. Миньківці, 

Улашанівська с/р, Славутський район (кад. 

ном. 6823985300:01:011:0011)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

247 147 09.04.2021 ТОВ "Славута Сан 3" сонячна електростанція, с. Красносілка 

Берездівської с/р, Славутський р-н (кад. Ном. 

6823982700:02:009:0008)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

248 162 19.04.2021 ТОВ "Немиринці Енерджі" сонячна електростанція "Немиренці-2", 

Старокостянтинівський район, с. Немиренці 

(кад.ном. 6824286200:01:002:0002)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

249 193 20.05.2021 ПП "Соларбуд" сонячна електростанція "Миролюбне", с. 

Миролюбне, Хмельницький район, (кад.ном. 

6824285600:02:001:0007)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

250 210 31.05.2021 ТОВ "Миролюбне Солар" сонячна електростанція, с. Миролюбне, 

Хмельницький р-н, 

(кад.ном.6824285600:02:001:0009)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

251 238 31.05.2021 ТОВ "Винсолар" Сонячна електростанція, Ярмолинецький 

район, с. Виноградівка (кад. Ном. 

6825882600:03:012:0080)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

252 239 31.05.2021 ТОВ "Винсолар" Сонячна електростанція, Ярмолинецький 

район, с. Виноградівка (кад. Ном. 

6825882600:03:012:0083)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

253 000014:150621:2:22:18:3:000000:1 

від 15.06.2021

15.06.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячний 

потік-2”

СЕС, Кам’янець-Подільський р-н с. Удріївці  

(кадастровий номер 6821889800:04:004:0087)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

254 000015:150621:2:22:18:3:000000:1 

від 15.06.2021

15.06.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячний 

потік-3”

СЕС, Кам’янець-Подільський р-н с. Удріївці  

(кадастровий номер 6821889800:04:004:0079)

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

255 000016:150621:2:22:18:3:000000:1 

від 15.06.2021

15.06.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячний 

потік-4”

СЕС, Кам’янець-Подільський р-н с. Удріївці  

(кадастровий номер 6821889800:04:004:0080)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

256 000061:050721:2:22:18:3:000000:1 

від 05.07.2021

05.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячний 

потік-1”

СЕС, Кам’янець-Подільський р-н с. Удріївці  

(кадастровий номер 6821889800:04:004:0088)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

257 000064:060721:2:22:29:3:000000:1 

від 06.07.2021

06.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Еко Товтри -1”

СЕС, с. Шидлівці, Чемеровецького району 

(кадастровий номер 6825289400:08:006:0223)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

258 000065:060721:2:22:29:3:000000:1 

від 06.07.2021

06.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Еко Товтри -2”

СЕС, с. Шидлівці, Чемеровецького району 

(кадастровий номер 6825289400:08:006:0221)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

259 000066:060721:2:22:29:3:000000:1 

від 06.07.2021

06.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Еко Товтри -3”

СЕС, с. Шидлівці, Чемеровецького району 

(кадастровий номер 6825289400:08:006:0224)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

260 000075:060721:2:22:29:3:000000:1 

від 06.07.2021

06.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячні 

Товтри -1”

СЕС, смт. Чемерівці, Чемеровецького району 

(кадастровий номер 6825255100:04:002:0874)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

261 000076:060721:2:22:29:3:000000:1 

від 06.07.2021

06.07.2021 Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Сонячні 

Товтри -2”

СЕС, смт. Чемерівці, Чемеровецького району 

(кадастровий номер 6825255100:04:002:0874)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

262 000173:250821:2:22:23:3:000000:1 

від 25.08.2021

25.08.2021 ТОВ "Славута Сан 3" Сонячна електростанція, с. Красносілка 

Берездівської с/р, Славутський р-н (кад. ном. 

6823982700:02:009:0013)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

263 000174:250821:2:22:23:3:000000:1 

від 25.08.2021

25.08.2021 ТОВ "Славута Сан 4" Сонячна електростанція, с. Красносілка 

Берездівської с/р, Славутський р-н (кад. ном. 

6823982700:02:009:0012)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

264 ТУ:000291:051121:2:22:24:4:000000:

1

05.11.2021 ТОВ "Ренджи Старокостянтинів" фотовольтаїчна електростанція, м. 

Старокостянтинів, вул. Франка, 20 (кад.ном. 

6810800000:01:009:0015)

в рахунок договірної 

потужності

265 380 29.10.2018 ОК "ЖБк "Тімірязєва, 99" 9-ти поверховий 135-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення по вул. Тімірязєва, 

99 в м. Камянець-Подільський

після оплати вартості 

послуги з приєднання

266 3 11.01.2021 Обслуговуючий кооператив 

"Житлово-будівельний 

кооператив "Джем-Сіті"

багатоповерховий багатоквартирний житловий 

будинок з приміщеннями комерційного 

призначення, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Хмельницьке шосе, 36

після оплати вартості 

послуги з приєднання

267 000099:130721:1:22:27:2:000000:1 13.07.2021 Петрук Г.С. торгово-офісні приміщення з паркінгом, м. 

Хмельницький, пров. Н.Береговий, 1/2

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 
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268 0000100:130721:1:22:27:2:000000:1 13.07.2021 Петрук Г.С. торгово-офісні приміщення з паркінгом, м. 

Хмельницький, пров. Н.Береговий, 1

після оплати вартості 

послуги з приєднання

269 000116:210721:1:22:18:3:000000:1 21.07.2021 ЖБК "Суворова, 16Б, 16В" 9-ти поверховий 49-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями соціально-побутового 

призначення, м. Кам'янець-Подільський, вул. 

Суворова, 14

після оплати вартості 

послуги з приєднання

270 000141:050821:1:22:18:3:000000:1 05.08.2021 ОК "ЖБК "Затишний 2015" збільшення потужності на котеджне містечко 

(173 котеджа) для 40 котеджів, м. Кам'янець-

Поділський, вул. Ценського, 1

після оплати вартості 

послуги з приєднання

271 000271:261021:1:22:27:3:000000:1 26.10.2021 ОК "Гаражний кооператив 

"Автодім 7Б/1"

паркінг, м. Хмельницький, вул. Свободи, 7Б/1 після оплати вартості 

послуги з приєднання

272 000313:181121:1:22:25:3:000000:1 18.11.2021 ТОВ "Проскурівжитлобуд" 9-ти поверховий 122-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями, м. 

Старокостянтинів, вул. Ессенська, 21

після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

273 000372:161221:1:22:18:3:000000:1 16.12.2021 Пирогівський А.В. м'ясопереробний цех та допоміжні приміщення 

і споруди, Гуменецька (Заліська Друга), 

Кам'янець-Подільська р-н, (кад.ном. 

6822483100:04:008:0069)

після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

274 000383:281221:1:22:28:3:000000:1 28.12.2021 ПП "Аграрна компанія 2004" свинокомплекс, Хмельницький район, с. 

Доброгорща (кад. номер 

6825081500:07:009:1330)

після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

275 000039:240122:1:22:27:3:000000:1 24.01.2022 Крулик О.М. нежитлове приміщення, м. Хмельницький, 

пров. Франка І, 8/1-В

після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

276 000047:270122:1:22:24:3:000000:1 27.01.2022 Головне управління майна та 

ресурсів Міністерства оборони 

України

після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

277 000095:160322:1:22:27:3:000000:1 16.03.2022 ТОВ "РІТЕЙЛІС" магазин, просп. Миру, 62/а, м. Хмельницький після оплати етапу 

вартості послуги 

зприєднання

278 000195:260521:1:22:27:4:000000:1 26.05.2021 ЖБК ДІМ 3, ОК Нове будівництво багатоквартирних житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями , вул. Курчатова, 

8/2, м. Хмельницький

в рахунок договірної 

потужності, після 

погодження проектної 

документації і 

зменшення величини 

потужності

279 354 09.12.2015 ПП “Консталь”, 29000, 

м.Хмельницький, вул.Свободи, 

19, кв.102.

Комплекс багатоквартирних житлових будинків  

м.Хмельницький, вул.Старокостянтинівське 

шосе, 20/8.

2022



№ 
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280 357 14.12.2015 ОК „Грузевицький 1”, 31317, 

Хмельницький р-н,  с.Грузевиця,

Садові будинки  на землях Грузевицької 

сільської ради Хмельницького р-ну “за межами 

населеного пункту”.

2022

281 208 05.07.2016 Управління капітального 

будівництва департаменту 

архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів

Каналізаційнонасосна станція і системи 

водовідведення. м.Хмельницький, 

вул.Південна за межами земельної ділянки 

буд. №12 (мікрорайон” Дубово”).

2022

282 258 18.08.2016 ПФ „Діта” (тел. 0676796570) 10-ти поверховий 180-ти квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями по вул. Трудова, 

5/2-Б в м. Хмельницькому.

2022

283 16 21.02.2017 Товариство з обмеженою 

відповідальністю

«Астеліт-Поділля»

29000, м. Хмельницький,

Вул. Проскурівська, 28

12-ти поверховий 77-ми квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення 

(секція №4), м.Хмельницький, пров.І.Франка, 8

роботи відсутні, 

червень 2022

284 252 02.10.2017 Миклуш О.П Хмельницька 

область, м. Славута, пров. 

Робочий, 2, кв.3,

5-ти поверховий 64-х квартирний житловий 

будинок.  м.Нетішин,, вул.Енергетиків.

2022

285 306 17.11.2017 ПП "Поділлябуд Плюс" чотири 10-ти поверхових 81 квартирних 

житлових будинків за адресою м. 

Хмельницький вул. Трудова, 5/1Б

2022

286 143 18.04.2018 ПМП "Лідер" 10-ти поверховий 92-х квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями та автостоянкою для легкових 

автомобілів в двох рівнях по вул. 

Тернопільська, 34/А в м. Хмельницькому

2022

287 168 27.04.2018 ОК "Садівниче товариство 

"Левада-Гречани"

107 садових будинків на землях Грузевицької 

сільської ради Хмельницького району

2022

288 227 27.06.2018 ТОВ "Торгівельний центр 

"Прибузький"

14-ти поверховий 231 квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованим 

комплексом та паркінгом в м. Хмельницькому 

по вул. Прибузька, 5/1

після оплати вартості 

послуги з приєднання

289 263 19.07.2018 ТОВ "БК Дністер ХХІ" Багатоповерховий житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями 

громадського призначення в м. Хмельницький, 

вул. Зарічанська, 3/3В

2023



№ 
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290 314 30.08.2018 Управління Служби безпеки 

України в Хмельницькій області 

29000, м. Хмельницький, вул. 

Героїв Майдану, 19

9-ти поверховий 54-х квартирний житловий 

будинок по вул. Ранкова, 2б в м. 

Хмельницькому

2022

291 369 12.10.2018 ОК "ЖБК "Щасливе життя" Багатоповерховий 351-но кв. ж/б з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського 

та фізкультурно-оздоровчого призначення з 5 

ма пуск. Комплексами по проспекту 

Грушевського, 27/29 в м. Камянець-

Подільський

2023

292 390 01.11.2018 ОК "ЖБК "Олімпійський-3" 10-ти поверховий 80-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями по Старокостянтинівському 

шосе, 20/5 в м. Хмельницькому

2023

293 391 01.11.2018 ОК "ЖБК "Олімпійський-4" 10-ти поверховий 80-ти квартирний житловий 

будинок з вбудованими нежитловими 

приміщеннями по Старокостянтинівському 

шосе, 20/4 в м. Хмельницькому

2023

294 430 05.12.2018 ОК "Дендропарковий 1" Збльішення потужності ОК "Дендропарковий 

1" для 68 особистих селянських господарств 

за межами населеного пункту Стуфчинецької 

2023

295 479 21.12.2018 Бойко А.А. індивідуальне садівниче господарство, 

Кам'янець-Подільський район, Устянська с/р 

(кад.ном.№6822489100:12:023:0049)

2025

296 482 21.12.2018 Кухмай А.Г. Теплиці Хмельницька область, Летичівський 

район, с.р. Голосківська

2025

297 63 09.04.2019 Релігійна організація "Релігійна 

громада (парафія) апостола 

Якова міста Хмельницького 

Хмельницької області Камянець-

Подільської єпархії Української 

греко-католицької церкви",

 церква, вул. Гетьманська, 2 після оплати вартості 

послуги з приєднання

298 82 29.04.2019 ПП "Оксана-Плюс" 9-ти поверховий 292-х квартирний житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення, вул. 

С.Бандери, 80, м. Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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299 102 12.06.2019 Управління капітального 

будівництва департаменту 

архітектури, містобудування та 

земельних ресурсів

Реконструкція вбудовано-прибудованої аптеки 

під адміністративне приміщення Управління 

адміністративних послуг Хмельницької міської 

ради. м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 38.

після оплати вартості 

послуги з приєднання

300 121 20.06.2019 Кам'янець-Подільська міська 

лікарня №1

багатоквартирний житловий комплекс з 

вбудованими приміщеннями соціально-

побутового призначення, м. Кам'янець-

Подільський, вул. Пушкінська, 31

після оплати вартості 

послуги з приєднання

301 173 18.09.2019 Волочиська міська рада масив індивідуальної житлової забудови 

"Попове поле", м. Волочиськ

після оплати вартості 

послуги з приєднання

302 183 24.09.2019 Волочиська міська рада масив індивідуальної садибної забудови 

"Збручанський", м. Волочиськ

після оплати вартості 

послуги з приєднання

303 187 04.10.2019 ЖБК "Комфорт" десять 2-х квартирних будинків, м. Кам'янець-

Подільський, вул Нігинське шосе (кад.ном. 

6810400000:21:001:0259)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

304 32 12.03.2020 ЖБК "Комфорт" десять 2-х квартирних будинків, м. Кам'янець-

Подільський, вул Нігинське шосе (кад.ном. 

6810400000:21:001:0259)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

305 38 16.03.2020 Комунальне підприємство по 

організації роботи міського 

пасажирського транспорту

торгово-офісний центр, м. Хмельницький, вул. 

Пр.Миру,103/3-А

після оплати вартості 

послуги з приєднання

306 105 27.07.2020 Гарбузюк О.В., КП 

"Хмельницькбудзамовник"

нове будівництво багатоквартирного 

житлового будинку з вбудовано-

прибудованими торговими, спортивно-

оздоровчими нежитловими приміщеннями та 

вбудовано-прибудованим паркінгом (9-ти 

поверховий 55 квартирний житловий будинок), 

м. Хмельницький, вул. Молодіжна, 8/3 Б

після оплати вартості 

послуги з приєднання

307 108 27.07.2020 ТОВ "Канстальбуд" багатоповерхові житлові будинки (І черга -10 

пов. 120-ти квартирний будинок з 

вбудов.нежитл. прим., ІІ - черга 122-ти 

квартирний ж/б з з вбудов.пнежитл. рим., ІІІ - 

черга 10-ти поверховий 112-ти квартирний ж/б 

з вбудов.нежитл. прим, IV  - 10-ти поверховий 

105-ти квартирний ж/б з вбудов.нежитл. прим, 

V - 10 ти поверховий 105-ти квартирний ж/б з 

вбудов.нежитл. прим. та паркінгом) Проспект 

Миру, 96, м. Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 

виконання  робіт

308 110 31.07.2020 ПП "Теса - М" Нове будівництво комплексу 

багатоповерхових багатоквартирних житлових 

будинків з вбудовано-прибудованими 

приміщеннями громадського призначення, 

окремо розташованих будівель громадського 

призначення, ПТО та підземними гаражами (І 

черга – 58-ми квартирний житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями, ІІ 

черга – торгові приміщення, ІІІ черга – гаражі, 

IV черга – 123-х квартирний житловий будинок 

з вбудовано-прибудованими приміщеннями, V 

черга – 102-х квартирний житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями, VІ 

черга – 81-но квартирний житловий будинок з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями, VІІ 

черга – 94-х квартирний житловий будинок, 

VІІІ черга гаражі, IX черга – 123-х квартирний 

житловий будинок з гаражами, м. 

Хмельницький,  вул. Старокостянтинівське 

шосе, 2/1Ж

після оплати вартості 

послуги з приєднання

309 167 30.09.2020 ДП "Національна атомна 

енергогенеруюча компанія 

"Енергоатом" відокремлений 

підрозділ "Хмельницька атомна 

електрична станція"

9-ти поверховий 4-х секційний житловий 

будинок №502-А на 144-ри квартири, 

м.Нетішин, вул. Варшавська, 25

після оплати вартості 

послуги з приєднання

310 191 22.10.2020 10 територіальний вузол 

урядового зв'язку державної 

служби спеціального зв'язку та 

захисту інформації України

житловий комплекс (5-ти поверховий 35-ти 

квартирний житловий будинок, 5-ти 

поверховий 30-ти квартирний житловий 

будинок  та 5-ти поверховий 30-ти квартирний 

житловий будинок) вул.А. Герасимчук, 138/1, 

м. Полонне

після оплати послуги з 

приєднання

311 202 03.11.2020 Козар О.П. особисте сільське господарство, на території 

Лісогринівецької сільської ради Хмельницького 

р-ну (к.н.6825083600:03:007:1589)

після оплати послуги з 

приєднання

312 239 18.12.2020 ТОВ "Інвестиційна компанія 

"Мега"

торгово-адміністративно та розважальний 

комплекс, проспект Миру, 99/2А, м. 

Хмельницький

2022



№ 

п/п
Номер ТУ Дата ТУ Замовник Адреса розташування

Орієнтовний термін 
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313 101 23.03.2021 ТОВ "Вест Естейд" І - черга 10-ти поверховий 105-ти квартирний 

житловий будинок з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського 

призначення, ІІ - 10-ти поверховий 76-ти 

квартирний житловий будинок з вбудовано-

прибудованими приміщеннями громадського 

призначення та підземним паркінгом, пров. 

П.Мирного, 9/1, м. Хмельницький

після оплати вартості 

послуги з приєднання

314 169 26.04.2021 ТОВ "Еталонінвестбуд" 7-ми поверховий 24-х квартирний житловий 

будинок, м. Хмельницький, вул. Річкова, 38

після оплати вартості 

послуги з приєднання

315 175 30.04.2021 Обслуговуючий кооператив 

"Житлово-будівельний 

кооператив "Дім"

10-ти поверховий 180-ти квартирний житловий 

будинок, м. Хмельницький, вул. Майборського, 

11/1

2022

316 220 31.05.2021 Міщук Н.В. особисте селянське господарство (теплиця), 

Хмельницький район, землі Копистинської с/р 

(кад.№6825083300:06:001:0432)

після оплати вартості 

послуги з приєднання

317 221 31.05.2021 КП "Хмельницькбудзамовник", 

29000, м. Хмельницький,

вул. Галана, 6А

9-ти поверховий 55 квартиринй житловий 

будинок з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщення, м. Хмельницький, 

вул. Молодіжна, 8/3Б

після оплати вартості 

послуги з приєднання

318 223 31.05.2021 ОК "Житлово-будівельний 

кооператив "Сонячний-2017"

багатоквартирні житлові будинки з 

вбудованими нежитлловими приміщеннями 

соціально-побутового призначення, вул. 

Мстислава Патріарха, 2А, м. Кам'янець-

Подільський

після оплати вартості 

послуги з приєднання


