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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30*47, тел.: (044) 204-48-27

Щодо погодження проекту 
постанови Кабінету Міністрів України

З метою виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розробила проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у 
сфері теплопостачання» та просить їх погодити у встановлений законодавством 
термін.

1. Копія проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» на££ арк. у 1 прим.;

2. Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» на^У 
арк. у 1 прим.;

3. Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України.
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Додатки:

Член Комісії В. Морозова
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УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП)

вул. Смоленська, 19, м. Київ, 03057, тел./факс: (044) 277-30-47, тел.: (044) 204-48-27

Щодо погодження проекту 
постанови Кабінету Міністрів України

З метою виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розробила проект 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у 
сфері теплопостачання» та просить їх погодити у встановлений законодавством 
термін.

1. Копія проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» на£2 арк. у 1 прим.;

2. Аналіз регуляторного впливу проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» на 
арк. у 1 прим.;

3. Повідомлення про оприлюднення проекту постанови Кабінету 
Міністрів України.

ж

Державна регуляторна служба 
України

Додатки:

Член Комісії В. Морозова



ПРОЕКТ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від №

Київ

Про затвердження Ліцензійних умов 
у сфері теплопостачання

Відповідно до пункту 27 частини першої статті 7 Закону України "Про 
ліцензування видів господарської діяльності" Кабінет Міністрів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови у сфері теплопостачання, що додаються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання 
теплової енергії.

2. Суб’єктам господарювання, що провадять діяльність на підставі 
ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних



установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії та/або з виробництва теплової енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової енергії господарської діяльності на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), та/або з транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевим (розподільчими) тепловими мережами, та/або з 
постачання теплової енергії, привести свою господарську діяльність у 
відповідність до вимог цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Прем’єр-міністр України



ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України 
_______________№ _________________

Ліцензійні умови 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про 
теплопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та 
"Про ліцензування видів господарської діяльності".

2. Ці Ліцензійні умови є обов’язковими для суб’єктів господарювання 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які 
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з виробництва 
теплової енергії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

встановлена потужність виробничих об’єктів -  сума номінальних 
потужностей теплогенеруючих установок, призначених для виробництва 
теплової енергії, що перебувають у концесії, власності або користуванні 
ліцензіата (здобувача ліцензії), визначена у Гкал/год (МВт) відповідно до 
технічних паспортів виробничих об’єктів (або інших документів), що 
підтверджують їх технічні характеристики;

засіб провадження господарської діяльності -  виробничий об’єкт 
( з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими 
Ліцензійними умовами порядку);

інформація -  будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження діяльності -  територія розміщення виробничого 
об’єкта, у межах якого провадиться виробництво теплової енергії та яке 
зазначається у відомості про місця провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих 
ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання -  переміщення доходу від провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії для фінансової 
підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта 
господарювання.

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, 
вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про теплопостачання", 
"Про ліцензування видів господарської діяльності" та Правилах користування



тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
03 жовтня 2007 року № 1198.

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, 
якщо:

суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії;

суб’єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з 
виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії) на виробничих об’єктах, що розташовані на 
території двох або більше областей України (включаючи місто Київ) або якщо 
заявлений обсяг виробництва теплової енергії у попередньому році 
перевищував (для здобувача ліцензії заявлений обсяг виробництва теплової 
енергії перевищуватиме) 55 тисяч Гкал на календарний рік;

5. Обласні, Київська міська державні адміністрації здійснюють 
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім 
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 
суб’єктів господарювання у разі, якщо виробничі об’єкти суб’єкта 
господарювання розташовані на території однієї області України (або лише на 
території міста Києва) та заявлений обсяг виробництва теплової енергії у 
попередньому році не перевищував або дорівнював (для здобувача ліцензії 
заявлений обсяг виробництва теплової енергії не перевищуватиме або 
дорівнюватиме) 55 тисяч Гкал (включно) на календарний рік.

6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з 
виробництва теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про 
отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.
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7. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи 
згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про місця провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (додаток 2);

2) відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії (додаток 3);

3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що 
підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії 
(ліцензіата) на заявлені виробничі об’єкти;

4) копія паспорта керівника здобувача ліцензії з відміткою органу 
виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, про 
повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки 
фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну податкову політику);

5) копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або 
інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх 
встановлення (у разі відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі 
установки -  інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);

6) довіреність, якщо заява подається уповноваженою особою здобувача 
ліцензії.

8. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються 
відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 4 до Ліцензійних 
умов, у двох екземплярах.

9. Заява на переоформлення ліцензії суб’єкта господарювання надається 
до органу ліцензування згідно з додатком 5 до Ліцензійних умов.

II, Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

10. Склад і чисельність обслуговуючого персоналу суб’єкта 
господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, визначається залежно від потужності та кількості виробничих 
об’єктів з урахуванням вимог Типових нормативів чисельності працюючих на



підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджених наказо» 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики Україні 
від 14 травня 2001 року № 118.

ІП. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії

11. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплово 
енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалис. 
органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензуванн
видів господарської діяльності»;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), я» 
підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, як 
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог законодавства;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених ; 
документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, з 
встановленими цими Ліцензійними умовами формами. У разі виникнення таки; 
змін протягом одного місяця з дня їх настання подати до органу ліцензуванн 
відповідне повідомлення у письмовій формі разом із копіями документів, як 
підтверджують зазначені зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадженн 
діяльності ліцензіата, зазначеним у документах, що додаються до заяви пр< 
отримання ліцензії, та виключно із застосуванням заявлених засобі: 
провадження господарської діяльності (з урахуванням змін до документії 
поданих ліцензіатом до органу ліцензування);

5) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку 
неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпеченн 
виробництва теплової енергії, виникненням форс-мажорних обставин, крії 
випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема закінчення? 
опалювального періоду, підвищенням середньодобової температури та зупинок 
пов’язаних з підготовкою виробничих об’єктів до опалювального періоду 
провадження ліцензованої діяльності загалом або за певним місцег 
провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат зобов’язаний повідомити оргаї 
ліцензування та відповідних споживачів про дату і причини припиненн 
ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати відновлення : 
провадження.
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У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними 
місцями провадження ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне 
повідомлення;

6) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або 
іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в 
установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих 
Ліцензійних умов;

7) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення 
порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до 
органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні 
порушень із наданням копій підтвердних документів;

8) надавати органу ліцензування документи та інформацію, необхідні для 
виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, 
встановлені органом ліцензування;

9) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом 
місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та 
документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують 
наявність підстав для переоформлення ліцензії;

10) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку 
ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги 
з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

11) відкрити в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці 
рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

12) здійснювати продаж виробленої теплової енергії за тарифами, що 
затверджуються відповідними органами влади в межах наданих повноважень;

13) дотримуватися статей витрат, затверджених у тарифі на виробництво 
теплової енергії;

14) забезпечувати облік теплової енергії, яка виробляється та 
відпускається ліцензіатом, з використанням відповідних приладів обліку 
теплової енергії;



15) забезпечувати облік енергоносіїв та води, які використовуються для 
виробництва теплової енергії, з використанням відповідних приладів обліку;

16) забезпечувати виробництво та відпуск теплової енергії із джерел 
теплової енергії відповідно до Правил технічної експлуатації теплових 
установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики 
України від 14 лютого 2007 року № 71;

17) здійснювати продаж теплової енергії теплопостачальній організації 
відповідно до умов договору;

18) не допускати обмеження або припинення провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, якщо необхідність 
такого обмеження не встановлена законодавством;

19) інформувати на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації в 
порядку, встановленому законодавством, про встановлений тариф на 
виробництво теплової енергії та його зміни, формування та виконання 
інвестиційних програм з виробництва теплової енергії;

20) виконувати інвестиційну програму в затверджених об’ємах за 
відповідними напрямками, розроблену, погоджену та схвалену відповідно до 
вимог:

Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних 
програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого 
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства від 14 грудня 2012 року № 630 та постановою 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних 
послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, та/ або

Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва 
електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних 
установках, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 
15 жовтня 2015 року № 2585;

21) перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними 
програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання 
інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та 
використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми.
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IV. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії

12. При провадженні господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) виробничі об’єкти, зазначені у відомостях про місця провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, мають належати 
здобувану ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування (крім права 
користування спільним майном учасників простого товариства) або перебувати 
у концесії;

2) забезпечити наявність:

актів про перевірку технічного стану димовідвідних та вентиляційних 
пристроїв відповідно до Правил безпеки систем газопостачання України, 
затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості 
України від 15 травня 2015 року № 285;

паспортів котлів, документів щодо їх реконструкції (модернізації);

режимних карт котлів та інструкцій з експлуатації джерел теплової енергії, 
передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж, 
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 
14 лютого 2007 року № 71;

журналів ремонту основного обладнання, допоміжного обладнання, 
електрообладнання, обходу газового обладнання;

графіків планово-попереджувальних ремонтів;

температурних графіків центрального регулювання систем 
теплопостачання, приєднаних до кожного із джерел теплової енергії ліцензіата.



- . — ------  ----------  ------------

Додаток 1
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії_____________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище,

ім’я, по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце 
проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________, факс___________, електронна адреса________________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:_________________________________________________ _
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику і має
відмітку у паспорті)___________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)
Банківські реквізити___________________________________________________ .

(№ рахунку, найменування банку, МФО)
Просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про теплопостачання»)

Встановлена потужність заявлених виробничих об’єктів (Гкал/год):____

Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких 
розташовані виробничі об’єкти заявника:_______________________________

Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу за минулий 
календарний рік ( тис. Гкал на календарний рік)_______________

Заявлений плановий річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу 
(тис. Гкал на календарний рік):______________

Надана в заяві інформація -  достовірна.



Продовження додатка 1

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

"___ " ___________ _____ 20__ р.

М.П. (за наявності)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувана ліцензії) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов

Відомість
про місця провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-

підприємця)

№
з/п

Адреса місця провадження 
господарської діяльності

Плановий обсяг 
виробництва теплової 

енергії за місцем 
провадження

Кількість та назва 
областей, де 
провадиться 

(провадитиметься) 
ліцензований вид 

діяльності

1
2

"___ "________________20__ р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної особи) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток З
до Ліцензійних умов

Відомість
про засоби провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-

підприємця)

№
з/п

Назва виробничого 
об’єкта, його 

місцезнаходження

Котлоагрегати Турбоагрегати

Тип Заводський
та

інвентарний
номери

Установлена 
теплова 

потужність 
обладнання*, 

у Гкал/год

Вид
палива

Тип Установлена 
електрична 
потужність 
обладнання, 

у МВт
1
2

2 £

* Заповнюється для всіх типів котлів, у тому числі і для парових котлів

"___"____________ 20__р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної особи) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



-------- _ _ _ _ _ ...... ................. ......................... .... ............. .... ........................ .............. ............................................... ..........;

Додаток 4
до Ліцензійних умов

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ______________від

на провадження господарської діяльності з

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності з урахуванням вимог Закону України «Про теплопостачання» )

ВІД_________________________________________________________________________________ 4
(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер 

паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-пІдприємця)

№
з/п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:_______ ______________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв: ______ _________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

"____" ___________________ 2 0 ___р . _______ГОД.________ ХВ.

М.П. (за наявності)



Додаток 5
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат:____________________________________________________________
(для юридичної особи -  повиє найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________ , факс___________ , електронна адреса_________________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:__________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у 
паспорті):_________________________________________________ ________■

(для фізичної особи-підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:

Орган, що прийняв рішення про видачу ліцензії_____

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку з _________

(зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності") 

(посада уповноваженої особи ліцензІата) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)
"___" _______________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис суб’єкта господарювання) (прізвище, ім’я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Постановою Кабінету Міністрів України 
______  №

Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про 
теплопостачання", "Про державне регулювання у сфері комунальних послуг" та 
"Про ліцензування видів господарської діяльності".

2. Ці Ліцензійні умови є обов'язковими для суб'єктів господарювання 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які 
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами (далі -  транспортування теплової енергії).

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

виконавча документація — комплект робочих креслень з написами, 
зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних 
робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним 
в них за погодженням із замовником та проектною організацією змінам;

інформація -  будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження діяльності -  територія розташування теплових мереж, у 
межах якої провадиться діяльність з транспортування теплової енергії та яка 
зазначається у відомості про місця провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії (з урахуванням змін до документів, поданих 
ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку);

перехресне субсидіювання -  переміщення доходу від провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії для фінансової 
підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб'єкта 
господарювання;
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тепловий пункт -  спеціально обладнане приміщення, з якого здійснюється 
керування місцевими системами теплоспоживання (опаленням, гарячим 
водопостачанням, вентиляцією, технологічним навантаженням). У ньому 
відбувається трансформація параметрів теплоносія за видами споживання 
тепла, облік тепла тощо;

теплова мережа -  комплекс трубопроводів і споруд, що забезпечує 
транспортування теплоносія від джерел теплової енергії до теплового вводу 
споживача.

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, 
вживаються у значеннях, наведених в законах України "Про теплопостачання", 
"Про ліцензування видів господарської діяльності1', та Правилах користування 
тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
З жовтня 2007 року № 1198,

4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії у разі, якщо: теплові мережі 
суб’єктів господарювання розташовані на території двох або більше областей 
(включаючи місто Київ) або якщо заявлений обсяг транспортування теплової 
енергії у попередньому році перевищував (для здобувача ліцензії заявлений 
обсяг транспортування теплової енергії перевищуватиме) 50 тисяч Гкал на 
календарний рік.

Обласні та Київська міська державна адміністрації здійснюють 
ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами у разі, 
якщо теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території однієї 
області України (або лише на території міста Києва) та заявлений обсяг 
транспортування теплової енергії у попередньому році не перевищував або 
дорівнював (для здобувача ліцензії заявлений обсяг транспортування теплової 
енергії не перевищуватиме або дорівнюватиме) 50 тисяч Гкал на календарний 
рік.

5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з 
транспортування теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про 
отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи 
згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про місця провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії (додаток 2);



з

2) завірені в передбаченому законодавством порядку копії договорів 
(попередніх договорів) з теплопостачальною організацією на транспортування 
теплової енергії;

3) копія паспорта керівника здобувача ліцензії з відміткою органу 
виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику про 
повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки 
фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну податкову політику);

4) схема теплових мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у 
провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням 
точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання, що 
провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії та 
приладів обліку, затверджена керівником суб’єкта господарювання;

5) довіреність, якщо заява подається уповноваженою особою здобувача• »»їїліцензії.

7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються 
відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних 
умов.

8. Заява на переоформлення ліцензії суб’єкта господарювання надається 
до органу ліцензування згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов.

II. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії

9. Склад і чисельність обслуговуючого персоналу суб’єкта 
господарювання, який провадить вид господарської діяльності, що підлягає 
ліцензуванню, визначається залежно від протяжності теплових мереж з 
урахуванням вимог Типових нормативів чисельності працюючих на 
підприємствах комунальної теплоенергетики, затверджених наказом 
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 
від 14 травня 2001 року № 118.
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ІП. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії

10. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен 
дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися 
органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які 
підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, які 
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності»;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у 
документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії, за 
встановленими цими Ліцензійними умовами формами. У разі виникнення таких 
змін протягом одного місяця з дня їх настання подати до органу ліцензування 
відповідне повідомлення у письмовій формі разом з копіями документів, які 
підтверджують зазначені зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадження 
діяльності ліцензіата, зазначеним в документах, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 
органу ліцензування);

5) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з 
неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення 
транспортування теплової енергії споживачам, виникненням форс-мажорних 
обставин, крім випадків, викликаних кліматологічними факторами, зокрема 
закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової 
температури та зупинок, пов’язаних з підготовкою виробничих об’єктів до 
опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за 
певним місцем провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат зобов’язаний 
повідомити орган ліцензування та відповідних споживачів про дату і причини 
припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати 
відновлення її провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними 
місцями провадження ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне 
повідомлення.



6) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або 
іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в 
установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих 
Ліцензійних умов;

7) виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені 
відповідним рішенням;

8) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення 
порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до 
органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні 
порушень;

9) надавати органу ліцензування документи та інформацію, необхідні для 
виконання органом ліцензування своїх повноважень, в обсягах та у строки, 
встановлені органом ліцензування;

10) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом 
місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та 
документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують• • -г » їйнаявність підстав для переоформлення ліцензії;

11) у разі зміни форми відомостей, що додавалися до заяви пре 
отримання ліцензії і складалися здобувачем ліцензії, подати органу 
ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом 
строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено 
відповідні зміни;

12) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно де 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку 
ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги 
з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

13) здійснювати транспортування теплової енергії відповідно до умов 
укладеного договору за тарифами, що затверджуються відповідними органами 
влади в межах наданих повноважень;

14) дотримуватися статей витрат, затверджених у тарифі на 
транспортування теплової енергії;
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15) повідомляти на своєму веб-сайті та в засобах масової інформації в 
порядку, встановленому законодавством,, про зміну тарифу на транспортування 
теплової енергії, заходи формування та виконання інвестиційної програми з 
транспортування теплової енергії;

16) забезпечити наявність проектної та виконавчої документації на 
магістральні та місцеві (розподільчі) теплові мережі і (за наявності) теплові 
пункти, що перебувають у власності або користуванні ліцензіата та 
забезпечують транспортування теплової енергії;

17) забезпечувати рівні права доступу до теплових мереж для всіх 
теплогенеруючих та теплопостачальних організацій, а в разі недостатності 
пропускної здатності теплових мереж -  дотримуватися встановленого 
механізму розподілу теплової енергії;

18) не допускати обмеження або припинення провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії, якщо необхідність такого 
обмеження не встановлена законодавством;

19) забезпечувати облік протранспортованої теплової енергії з 
використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

20) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати ЇЇ 
погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 року 
№ 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, виконувати 
інвестиційну програму в затверджених об’ємах за відповідними напрямками;

21) перераховувати кошти на відкритий поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за 
інвестиційними програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі 
для виконання інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та 
використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми.

IV. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії

11. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен 
дотримуватися таких технологічних вимог:



1) теплові мережі, зазначені у відомостях про місця провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії, мають належати 
здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування (крім права 
користування спільним майном учасників простого товариства) або перебувати 
у концесії;

2) здійснювати ліцензовану діяльність за наявності відповідної технічної 
та ремонтної бази, необхідної для надійної експлуатації теплових мереж і 
теплових пунктів, та проведення планово-попереджувальних ремонтів або 
відповідних договорів на виконання ремонтних робіт та надання послуг з 
обслуговування теплових мереж;

3) провадити ліцензовану діяльність відповідно до технічної 
документації схем теплових мереж ліцензіата з визначеними параметрами 
теплоносія в місцях надходження теплової енергії до теплової мережі і 
теплових пунктів та її відпуску з теплової мережі і теплових пунктів ліцензіата, 
а також на теплових вводах споживачів;

4) забезпечити наявність:

контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для • * * * «« «« • вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, їх повірку або 
державну метрологічну атестацію;

відповідних приладів обліку, встановлених на межі балансової належності 
(відповідальності), у точках надходження та відпуску теплової енергії з 
теплової мережі ліцензіата, та їх повірки або державної метрологічної атестації;

оперативної та експлуатаційної (розрахункової) схем теплових мереж 
ліцензіата з визначеними параметрами теплоносія в місцях надходження 
теплової енергії до теплової мережі і теплових пунктів та її відпуску з теплової 
мережі і теплових пунктів ліцензіата, а також на теплових вводах споживачів;

температурних графіків центрального регулювання систем 
теплопостачання ліцензіата;

паспортів і режимних карт теплових мереж та теплових пунктів;

журналів ремонту теплових мереж і теплових пунктів та графіків обходів 
теплового господарства;

•   __ •інструкцій експлуатації теплових мереж та теплових пунктів, 
передбачених Правилами технічної експлуатації теплових установок і мереж,
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затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 
14 лютого 2007 року № 71.

V. Спеціальні вимоги до провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії

11. При провадженні господарської діяльності, яка не належить до сфери 
природних монополій (крім господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії, постачання, теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню 
іншими органами ліцензування), ліцензіат повинен дотримуватися таких 
спеціальних вимог:

1) забезпечення ведення бухгалтерського обліку інших видів діяльності 
окремо від обліку господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

2) недопущення перехресного субсидіювання інших видів діяльності за 
рахунок господарської діяльності з транспортування теплової енергії;

3) забезпечити щоквартальне та щорічне надання до органу 
ліцензування інформації, передбаченої пунктом 1 та 2 за формою, 
встановленою органом ліцензування, про результати виконання вимог при 
провадженні інших видів діяльності.

У разі порушення зазначених вище вимог щодо провадження 
господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій 
(крім господарської діяльності з виробництва теплової енергії, постачання, 
теплової енергії та діяльності, що підлягає ліцензуванню іншими органами 
ліцензування), за умов, якщо ця діяльність має вплив на ринок, що перебуває у 
стані природної монополії, ліцензіат зобов’язаний обмежити провадження 
інших, крім ліцензованих, видів діяльності, які є збитковими та призводять до 
загального збиткового фінансового результату провадження їх діяльності.



------ -------------—------------  - ...... ........ ....

Додаток 1
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії_______________ _____________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище,

ім’я, по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце 
проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________, факс___________, електронна адреса________________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:__________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у
паспорті)___________________________________________________ _________ _

(для фізичної особи-підприємця)
Банківські реквізити___________________________________________________

(Хй рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких 
розташовані трубопроводи заявника:_____________________________________

Фактичний річний обсяг
транспортування теплової енергії_____ тис. Гкал на рік (за попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг
транспортування теплової енергії____ тис. Гкал на рік (на поточний календарний рік);

з власних джерел теплової енергії____________тис. Гкал на рік;

на підставі договорів (попередніх договорів) щодо транспортування теплової енергії 
__________тис. Гкал на рік.

Надана в заяві інформація -  достовірна.
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Продовження додатка 1

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв'язку.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами ознайомлений і зобов’язуюсь їх 
виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, Ініціали)

",____" ______________________2 0 ___ р .

М.П. (за наявності)

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувана ліцензії) (прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов

Відомість
про місця провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії

(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця
ліцензіата)

№
з/п

Назва суб’єкта господарювання 
(його відокремленого 

підрозділу) та 
місцезнаходження

Протяжність 
теплових 
мереж*, м

Зовнішній діаметр 
трубопроводів*, мм

Кількість
теплових
пунктів

і 2 3 4 5

1
2

Усього: 2 2

* групується за кожним діаметром та видом ізоляції окремо

"__ " ____________ , 20__р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної особи) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток З
до Ліцензійних умов

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ______________ від________________

на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами від

(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер 
паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:____________________________________________

Документи здав:_______  __________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище представника су б’ єкта господарювання) 

Документи перевірив та прийняв: _______ _______________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи органу ліцензування)

”__ " _____________20__р. ____ ГОД._____ ХВ.

М.П. (за наявності)



............. ....... ........—- ______________

Додаток 4 
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат___________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові

керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________, факс___________, електронна адреса______________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:____________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику і має 
відмітку у паспорті)___________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:______________________

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку з _______________________________

(зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

(посада суб’єкта господарювання) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності)
"___" _______________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис суб’єкта господарювання) (прізвище, ім'я, по батькові)



ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

№

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ 
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблено відповідно до законів України "Про 
державне регулювання у сфері комунальних послуг", "Про ліцензування видів 
господарської діяльності", "Про теплопостачання".

2. Ці Ліцензійні умови _ є обов’язковими для суб’єктів господарювання 
незалежно від їх організаційно-правової форми та форми власності, які 
провадять (мають намір провадити) господарську діяльність з постачання 
теплової енергії.

3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються у таких значеннях:

• ̂  «« ««« •засіб провадження діяльності -  планові обсяги теплової енергії, які 
ліцензіат (здобувач ліцензії) планує постачати споживачам теплової енергії;

інформація -  будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на 
матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді, звітність;

місце провадження діяльності -  територія розташування споживачів 
теплової енергії та приладів обліку теплової енергії, що зазначена в документах, 
що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до 
документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами 
порядку);

перехресне субсидіювання -  переміщення доходу від провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії для фінансової 
підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного суб’єкта 
господарювання;

Інші визначення та терміни, наведені у цих Ліцензійних умовах, 
вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг", "Про ліцензування видів 
господарської діяльності", "Про теплопостачання" та Правилах користування 
тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 
03 жовтня 2007 року № 1198.
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4. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, здійснює ліцензування господарської 
діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів господарювання у разі, якщо 
суб’єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової 
енергії на території двох або більше областей України (включаючи місто Київ) 
та/або якщо фактичний обсяг постачання теплової енергії на підставі договору 
(договорів) у попередньому році перевищував (для здобувача ліцензії плановий 
обсяг постачання теплової енергії перевищуватиме) 50 тисяч Гкал на 
календарний рік.

Обласні та Київська міська державна адміністрації здійснюють 
ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії для 
суб’єктів господарювання у разі, якщо: суб’єкт господарювання здійснює 
постачання теплової енергії на території однієї області України (або лише на 
території міста Києва) та обсяг постачання теплової енергії на підставі договору 
(договорів) у попередньому році не перевищував (для здобувача ліцензії 
плановий обсяг постачання теплової енергії не перевищуватиме) 50 тисяч Гкал 
(включно) на календарний рік.

5. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з 
постачання теплової енергії, подає до органу ліцензування заяву про отримання 
ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

6. До заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються документи 
згідно з переліком, який є вичерпним:

1) відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії (додаток 2);

2) копія паспорта керівника здобувача ліцензії з відміткою органу 
виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику про 
повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки 
фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний орган виконавчої влади, який 
реалізує державну податкову політику);

3) довіреність, якщо заява подається уповноваженою особою здобувача 
ліцензії.

7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем надаються 
відповідно до опису, складеного за формою згідно з додатком 3 до Ліцензійних 
умов, у двох екземплярах.
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8. Заява на переоформлення ліцензії суб’єкта господарювання надається 
до органу ліцензування згідно з додатком 4 до Ліцензійних умов.

II. Організаційні вимоги до провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії

9. При провадженні господарської діяльності з постачання теплової 
енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися 
органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування 
видів господарської діяльності»;

2) зберігати протягом строку дії ліцензії документи (копії), які 
підтверджують достовірність даних, що зазначалися у документах, . які 
подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності»;

3) повідомляти орган ліцензування про всі зміни даних, зазначених у 
документах, що мають додаватися до заяви про отримання ліцензії. У разі 
виникнення таких змін протягом одного місяця з дня настання таких змін 
подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі 
разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни;

4) провадити ліцензовану діяльність лише за місцем провадження 
діяльності ліцензіата, зазначеним в документах, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до 
органу ліцензування);

5) у разі планового або позапланового припинення (у зв’язку з 
неможливістю використання матеріально-технічної бази, забезпечення 
постачання теплової енергії споживачам, виникненням форс-мажорних 
обставин, крім випадків викликаних кліматологічними факторами, зокрема 
закінченням опалювального періоду, підвищенням середньодобової 
температури та зупинок, пов’язаних з підготовкою виробничих об’єктів до 
опалювального періоду) провадження ліцензованої діяльності загалом або за 
певним місцем провадження ліцензованої діяльності, ліцензіат зобов’язаний 
повідомити орган ліцензування та відповідних споживачів про дату і причини 
припинення ліцензованої діяльності із визначенням приблизної дати 
відновлення її провадження.

У разі відновлення провадження ліцензованої діяльності за певними 
місцями провадження ліцензіат має подати до органу ліцензування відповідне 
повідомлення;



6) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або 
іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в 
установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих 
Ліцензійних умов;

7) виконувати рішення органу ліцензування у строки, встановлені 
відповідним рішенням;

8) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення 
порушень вимог Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк до 
органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому рішенні 
порушень;

9) надавати органу ліцензування документи та інформацію, необхідні для 
виконання ним своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені органом 
ліцензування;

10) у разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії протягом 
місяця подати до органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії та 
документи (їхні копії (фотокопії), засвідчені ліцензіатом), що підтверджують0 » 4 І *14наявність підстав для переоформлення ліцензії;

11) у разі зміни форми відомостей, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії і складалися здобувачем ліцензії, подати органу 
ліцензування відомості, форму яких змінено, за новою формою протягом 
строку, встановленого нормативно-правовим актом, яким затверджено 
відповідні зміни;

12) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до 
національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Порядку 
ведення окремого обліку доходів і витрат на підприємствах, які здійснюють 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та надають послуги 
з централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року № 584;

13) відкрити в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для зарахування та/або перерахування коштів на ці 
рахунки в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

14) здійснювати постачання теплової енергії за тарифами, що 
затверджуються відповідними органами влади в межах наданих повноважень;

15) дотримуватися статей витрат, затверджених у тарифі на 
постачання теплової енергії;
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16) здійснювати постачання теплової енергії відповідно до умов 
договору, укладеного згідно з типовим договором;

17) надавати споживачу інформацію щодо якості теплопостачання, 
тарифів, цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії, заходів 
формування та виконання інвестиційної програми з постачання теплової 
енергії;

18) при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти споживача 
письмово та в засобах масової інформації в порядку, встановленому 
законодавством;

19) здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із 
споживачами теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального 
періоду;

20) укласти договори купівлі-продажу теплової енергії з 
теплогенеруючою організацією (у разі, якщо ліцензіат не є теплогенеруючою 
організацією), договори на транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами (у разі необхідності) в обсязі, 
достатньому для виконання договірних зобов’язань перед споживачами, та 
договори зі споживачами на постачання теплової енергії;

21) забезпечувати облік реалізованої споживачам теплової енергії 
ліцензіата з використанням відповідних приладів обліку теплової енергії;

22) не допускати обмеження або припинення провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії, якщо необхідність 
такого обмеження не встановлена законодавством;

23) розробляти інвестиційну програму, затверджувати та здійснювати її 
погодження, схвалення відповідно до вимог Порядку розроблення, погодження 
та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері 
теплопостачання, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства від 14 грудня 2012 року 
№ 630 та постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері комунальних послуг, від 14 грудня 2012 року № 381, виконувати 
інвестиційну програму в затверджених об’ємах за відповідними напрямками;

24) перераховувати кошти на поточний рахунок зі спеціальним 
режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними 
програмами в обсязі, передбаченому в установленому тарифі для виконання 
інвестиційної програми, відкритий в уповноваженому банку, та 
використовувати їх виключно для виконання інвестиційної програми.
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III. Технологічні вимоги до провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії

10. При провадженні господарської діяльності з постачання теплової 
енергії ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) забезпечувати споживачів тепловою енергією відповідно до Правил 
технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом 
Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71 та 
Правил користування тепловою енергією, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 03 жовтня 2007 року № 1198, згідно з умовами договорів 
та стандартів;

2) забезпечити наявність:

контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, призначених для 
вимірювання параметрів теплоносія та якості теплової енергії, що постачається 
споживачам, їх повірку або державну метрологічну атестацію;

паспортів на засоби обліку, що перебувають у користуванні або у 
власності ліцензіата, та документації, пов’язаної із введенням їх в 
експлуатацію;

температурних графіків центрального регулювання систем 
теплопостачання відповідних теплотранспортуючих організацій.



Додаток 1
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про отримання ліцензії

Здобувач ліцензії:____________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________, факс___________ , електронна адреса_________________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:__________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у 
паспорті):_____________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити:____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

Назва та кількість областей України, на території яких провадилась 
(провадитиметься) господарська діяльність з постачання теплової енергії:

Фактичний річний обсяг
постачання теплової енергії____________ Гкал на рік (за попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг
постачання теплової енергії ____________Гкал на рік (на поточний календарний рік);

з власних джерел виробництва теплової енергії: ____________ Гкал на рік;

на підставі договору (договорів) купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою 
організацією (теплогенеруючими організаціями), у разі, якщо ліцензіат не є 
теплогенеруючою організацією____________ Гкал на рік.

Надана в заяві інформація -  достовірна.
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Продовження додатка 1 

Бажаний спосіб одержання документів (необхідне підкреслити):

1) нарочно;

2) поштовим відправленням з описом вкладення;

3) в електронному вигляді за допомогою телекомунікаційних засобів зв’язку.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії ознайомлений і зобов’язуюсь 
їх виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

"____ " ______________________2 0 ___ р .

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувана ліцензії) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов

ВІДОМІСТЬ 
про засоби провадження господарської діяльності 

з постачання теплової енергії

Категорія споживачів із 
зазначенням області, включаючи 

місто Київ

Фактичні обсяги 
постачання за минулий 

рік (тис. Гкал)

Планові обсяги 
постачання за рік 

( тис, Гкал)

Кількість споживачів 
відповідної категорії, 

забезпечених 
приладами обліку/ 

процентне, 
співвідношення до 
загальної кількості

1 2 3 4
Бюджетні установи (область)
Населення (область)
Інші споживачі (область)

Усього £ 2

20__р.

(посада керівника суб’єкта господарювання) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток З
до Ліцензійних умов

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ______________від

на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії

(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я по батькові, серія, номер паспорта, ким і
коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:_______  ________________________________ .
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи суб’єюга господарювання)

Документи перевірив та прийняв: ______ ___________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

"___" ______________ 20___ р . ______ ГОД.________ ХВ.



Додаток 4
до Ліцензійних умов

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА 
про переоформлення ліцензії

Ліцензіат:___________________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер
паспорта, ким і коли виданий)

Телефон____________ , факс___________ , електронна адреса_______________
(за наявності)

Ідентифікаційний код:__________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною 
особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це 
відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику і має
відмітку у паспорті)____________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Вид господарської діяльності, на який було видано ліцензію:

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:___________________

Орган, що прийняв рішення про видачу ліцензії_________________________

Прошу переоформити ліцензію у зв’язку з _____________________________

(зазначити підстави відповідно до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності")

(посада уповноваженої особи ліцензіата) (підпис) (прізвище, ініціали)

М.П. (за наявності) 
п___ " _________________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис суб’єкта господарювання) (прізвище, ім’я, по батькові)





АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ 
проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання»

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного 
регулювання

Статтею 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
(далі -  Закон про ліцензування), який набрав чинності 28.06.2015, встановлено, що 
господарська діяльність з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом, підлягає ліцензуванню.

При цьому, відповідно до вимог статей 16 та 17 Закону України «Про 
теплопостачання» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі -  НКРЕКП) належить, 
зокрема, здійснення ліцензування з:

виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами, постачання теплової енергії в обсягах, що перевищують рівень, який 
встановлюється умовами та правилами провадження господарської діяльності 
(ліцензійними умовами);

виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії.

Відповідно до статті 6 Закону про ліцензування, орган ліцензування (орган 
виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом 
державний колегіальний орган) за відповідним видом господарської діяльності розробляє 
проекти ліцензійних умов і змін до них та подає їх в установленому порядку на 
затвердження Кабінету Міністрів України. Крім того, згідно з положеннями статті 9 Закону 
про ліцензування ліцензійні умови та зміни до них затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

На сьогодні, ліцензійні умови провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання затверджені:

постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 
квітня 2006 року № 540 «Про затвердження Умов та правил (ліцензійних умов) 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії»;

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних 
або поновлюваних джерел енергії)»;

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 277 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними



та місцевими (розподільчими) тепловими мережами»;
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг від 10 серпня 2012 року № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії».

При цьому, відповідно до пункту 26 Переліку органів ліцензування, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 609, Національна комісія, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг є органом 
ліцензування діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом.

З огляду на зазначене, НКРЕКП на виконання вимог Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» має розробити проект ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової 
енергії за нерегульованим тарифом.

Разом з цим, діючим законодавством, зокрема спеціальними законами України, які 
визначають особливості провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, а 
саме законами України «Про теплопостачання», «Про природні монополії», «Про державне 
регулювання у сфері комунальних послуг», «Про житлово-комунальні послуги» не 
передбачено провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Таким чином, діючим законодавством не визначені основні правові, економічні та 
організаційні засади діяльності пов’язані з провадження господарської діяльності з 
виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом.

З огляду на зазначене, НКРЕКП відповідно до вимог діючого законодавства та з 
урахуванням зауважень, наданих органами державної влади до попередніх проектів 
ліцензійних умов з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, в межах 
наданих повноважень, розробила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» (далі -  проект Постанови), яким 
затверджуються:

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами;

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової 
енергії.

Вказаними ліцензійними умовами передбачено встановлення чітких технологічних, 
організаційних та спеціальних (особливих) вимог провадження відповідних видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері теплопостачання.

Крім того, вказаним проектом Ліцензійних умов визначено чіткий перелік 
документів, які подаються суб’єктами господарювання, які мають намір провадити 
господарську діяльність у сфері теплопостачання, а також відповідно до вимог статті 6 
Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» встановлено 
рівні (залежно від обсягів та території провадження господарської діяльності) з 
урахуванням яких ліцензування діяльності у сфері теплопостачання належить до 
повноважень НКРЕКП та повноважень обласних та Київської міської держадміністрацій, 
крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС,
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когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії.

При цьому, при визначені рівнів, залежно від яких ліцензування господарської 
діяльності належатиме до повноважень відповідного органу ліцензування, НКРЕКП 
враховувалися положення Коаліційної угоди від 21Л 1.2014 щодо дерегуляції та передачі 
частини повноважень на місцевий (регіональний) рівень. У зв’язку з цим зазначаємо, що 
встановлені рівні у проекті Ліцензійних умов дозволять в середньому передати місцевим 
органам функції з державного регулювання приблизно 33% суб’єктів господарювання (крім 
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), державне регулювання діяльності яких у сфері 
теплопостачання здійснювалось НКРЕКП.

Враховуючи вшцевикладене, прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері постачання» (далі -  Проект 
постанови) дозволить врегулювати особливості провадження діяльності суб’єктів 
господарювання у сфері теплопостачання відповідно до вимог діючого законодавства з 
урахуванням реалізації концепції децентралізації та дерегуляції владних повноважень.

Додатково надаємо інформацію щодо впливу проекту нормативно-правового акта 
на основні групи (підгрупи) учасників адміністративних відносин, з урахуванням 
кількості ліцензіатів НКРЕКП:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни вплив

відсутній
Держава нормативно-правовим актом з уражуванням вимог 

Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» будуть встановлені єдині вимоги щодо 
провадження ліцензованого виду діяльності

Суб’єкти господарювання 440* ліцензійними умовами встановлюються 
вичерпний перелік вимог, обов’язкових для 
виконання ліцензіатами, та вичерпний перелік 
документів, що додаються до заяви про 
отримання ліцензії у сфері теплопостачання.

у тому числі суб’єкти малого 
підприємництва

247*

* дані наводяться з урахуванням ліцензіатів НКРЕКП станом на 01.05.2016, які надають звітність до 
Комісії, без урахування кількості ліцензіатів, державне регулювання яких буде передано на 
місцевий рівень.

П* Визначення цілей державного регулювання

Проект постанови розроблено з метою забезпечення стабільності та прозорості 
процедури ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання. 
Розробленими проектами ліцензійних умов пропонується визначити чіткі та однозначні 
технологічні, організаційні та спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами і постачання 
теплової енергії та на виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності.
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Ш. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 

Збереження чинного 
регулювання

Сприятиме продовженню існування колізій з приводу ліцензування господарської 
діяльності у сфері теплопостачання, зокрема щодо визначення органу 
ліцензування, унеможливить реалізацію принципів дерегуляції та децентралізації.

Альтернатива 2 
Відсутність 

регулювання

Реалізація зазначеної альтернативи негативно вплине на якість надання послуг у 
сфері теплопостачання, технічне оснащення, необхідне для провадження 
зазначеного виду господарської діяльності та призведе до зловживання суб’єктами 
природних монополій своїм становищем.

Альтернатива 3 
Обраний спосіб 

Прийняття нового 
регуляторного акта

Встановлення однозначних технологічних, організаційних та спеціальних 
(особливих) вимог провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави:

Вид
альтернативи

Вигоди Витрати

Альтернатива 1 
Збереження 

чинного 
регулювання

відсутні збереження адміністративного 
навантаження на орган державного 
регулювання -  НКРЕКП;

збереження корупціогенних факторів 
ризику на регіональному рівні

Альтернатива 2 
Відсутність 

регулювання

відсутні відсутність механізмів державного 
регулювання (контролю) провадження 
виду господарської діяльності, що 
належить до сфери діяльності суб’єктів 
природної монополії (транспортування 
теплової енергії) та на суміжному ринку 
(виробництво та постачання теплової 
енергії);

відсутність можливості здійснення 
заходів контролю, що може призвести до 
неналежних заходів експлуатації систем 
теплопостачання

Альтернатива 3 
Обраний спосіб 

Прийняття 
нового 

регуляторного 
акта

децентралізація та передача місцевим 
органам функції з державного 
регулювання приблизно 33% суб’єктів 
господарювання;

встановлення однозначних 
технологічних, організаційних та 
спеціальних (особливих) вимог 
провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії.

відсутні
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Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 

Збереження чинного 
регулювання

відсутні відсутні

Альтернатива 2 
Відсутність регулювання

відсутні відсутність контролю за формуванням 
тарифів, що може призвести до 
зростання тарифів у сфері 
теплопостачання

Альтернатива 3 
Обраний спосіб 

Прийняття нового 
регуляторного акта

контроль за провадженням 
господарської діяльності, що 
перебуває у стані природної 
монополії (транспортування теплової 
енергії) та діяльності на суміжних 
ринках (виробництво та постачання 
теплової енергії)

відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання:

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів 
господарювання, що 
підпадають під дію 
регулювання, одиниць

60 133 245 2 440*

Питома вага групи у 
загальній кількості, відсотків

13,64% 30,23% 55,68% 0,45 100%

* дані наводяться з урахуванням ліцензіатів НКРЕКП станом на 01.05.2016, які надають звітність до 
Комісії, без урахування кількості ліцензіатів, державне регулювання яких буде передано на 
місцевий рівень.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 

Збереження чинного 
регулювання

відсутні відсутні

Альтернатива 2 
Відсутність регулювання

зловживання суб’єктами господарювання своїм 
становищем у сфері транспортування теплової енергії, 
оскільки зазначений вид господарської діяльності 
віднесений до сфери діяльності природних монополій та у 
сферах виробництва і постачання теплової енергії, 
оскільки ці види діяльності належать до суміжних ринків

відсутні

Альтернатива 3 
Обраний спосіб 

Прийняття нового 
регуляторного акта

Встановлення однозначних технологічних, організаційних 
та спеціальних (особливих) вимог провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії.

відсутні
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Таблиця «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта у  разі прийняття 
постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у  
сфері теплопостачанняд>, що наведена нижче містить детальний розрахунок витрат 
суб’єктів великого та середнього підприємництва у разі прийняття постанови 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері 
теплопостачання».

Вказані розрахунки були здійсненні з урахуванням інформації, наданої 
ліцензіатами НКРЕКП на лист від 04.04.2016 № 3235/21.1/7-16, а саме: Публічним 
акціонерним товариством «Черкаське хімволокно», Публічним акціонерним 
товариством Київенерго», Комунальним підприємством «Житомиртеплокомуненерго» 
Житомирської міської ради, Комунальним підприємством Броварської міської ради 
Київської області «Броваритепловоденергія», Комунальним підприємством 
«Бердичівтеплоенерго», Львівським комунальним підприємством
«Залізничнетеплоенерго».

При цьому, звертаємо увагу, що наведені усереднені розрахунки є відносними та 
були виокремлені суб’єктами господарської діяльності Із загального обсягу планових 
витрат, пов’язаних із провадженням господарської діяльності у сфері теплопостачання.

Разом з тим, відповідно до вимог статті 20 Закону України «Про теплопостачання» 
тарифи на теплову енергію повинні забезпечувати відшкодування всіх економічно 
обгрунтованих витрат на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. 
Тарифи повинні враховувати собівартість теплової енергії і забезпечувати 
рентабельність суб’єкта господарювання. Рентабельність визначається органом, 
уповноваженим встановлювати тарифи. Встановлення тарифів на теплову енергію 
нижче розміру економічно обгрунтованих витрат на її виробництво, транспортування та 
постачання не допускається.

Таким чином, усі обґрунтовані витрати суб’єкта господарської діяльності, 
зокрема, виробничі, адміністративні, фінансові, Інші операційні витрати, пов’язані із 
провадженням ліцензованого виду діяльності враховуються органом державного 
регулювання при встановлені тарифів у сфері теплопостачання.

Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього 
підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта у разі прийняття 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері
теплопостачання»

Порядковий
номер

Витрати За перший рік1 За п’ять років2

1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень

0 (відсутні) 0 (відсутні)

2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, 
виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), 
гривень

0 (відсутні) 0 (відсутні)

6



3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою 
та поданням звітності державним органам, гривень

1427,00 5708,00

4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів 
державного нагляду (контролю) (перевірок, 
штрафних санкцій, виконання рішень/приписів 
тощо), гривень

0 0

5 Витрати на отримання адміністративних послуг 
(дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, 
погоджень, висновків, проведення 
незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, 
атестації тощо) та інших послуг (проведення 
наукових, інших експертиз, страхування тощо), 
гривень

Відсутні -  згідно з положеннями Закої 
ліцензування видів господарської діяли 
ліцензії справляється разова плата

у  України «Про 
юсті» за видачу

6 Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо), гривень

56,00 294,00

7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового 
персоналу, гривень

0 (відсутні)
0 (відсутні)

8 Інше (уточнити), гривень 0 (відсутні) 0 (відсутні)

9 РАЗОМ (сума рядків: 1+ 2  + 3+  4 + 5 + 6 + 7 + 8), 
гривень

1483,00 6002,00

10 Кількість суб’єктів господарювання великого та 
середнього підприємництва, на яких буде поширено 
регулювання, одиниць

193* 128**

11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого 
та середнього підприємництва, на виконання 
регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х 
рядок 10), гривень

286219,00 768256,00

1 дані є усередненими
2 дані є усередненими
* дані наводяться з урахуванням ліцензїатів (великого та середнього підприємництва) НКРЕКП станом на 01.05.2016, які 

надають звітність до Комісії
** дані наводяться з урахуванням передачі повноважень, виходячи із кількості ліцензіатів НКРЕКП станом на 01.05.2016;
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Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять 
років

Витрати на придбання основних фондів, обладнання 
та приладів, сервісне обслуговування, навчання / 
підвищення кваліфікації персоналу тощо

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів 
(змінених/нововведених) (за рік)

Витрати за п’ять років

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення 
необхідності у сплаті податків/зборів)

0 (відсутні) 0 (відсутні)

Вид витрат Витрати* на ведення 
обліку, підготовку та 
подання звітності (за 

рік)

Витрати на оплату 
штрафних санкцій за 

рік

Разом за рік Витрати за 
п’ять років

Витрати, пов’язані із веденням обліку, 
підготовкою та поданням звітності 
державним органам (виграти часу 
персоналу)

1427,00 0 1427,00 5708,00

* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних 
витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати на проходження 
відповідних процедур 

(виграти часу, витрати на 
експертизи, тощо)

Витрати 
безпосередньо на 
дозволи, ліцензії, 

сертифікати, 
страхові поліси (за 

рік - стартовий)

Разом за рік 
(стартовий)

Виграти за 
п’ять років

Витрати на отримання адміністративних 
послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, 
атестатів, погоджень, висновків, 
проведення незалежних/обов’язкових 
експертиз, сертифікації, атестації тощо) 
та інших послуг (проведення наукових, 
інших експертиз, страхування тощо)

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

Згідно з положеннями Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» за видачу ліцензії справляється разова плата. При цьому, плата для 
здобувачів ліцензії, що видана Радою міністрів Автономної Республіки Крим або 
місцевим органом виконавчої влади, становить 10 відсотків від розміру мінімальної 
заробітної плати, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії; в іншому 
випадку -  в розмірі мінімальної заробітної плати, що діє на день прийняття органом 
ліцензування рішення про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений 
законом.

1 1 1

Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за п’ять років

Витрати на оборотні активи (матеріали, 
канцелярські товари тощо)

56,00 58,00 294,00

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого 
персоналу (за рік)

В трати  за п’ять років

Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу 0 (відсутні) 0 (відсутні)
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IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Нижченаведеними табличними даними ілюструються оцінка альтернативного 
способу досягнення цілей, розрахована за допомогою системи бальної оцінки ступеня 
досягнення визначених цілей,

4 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою 
(проблема більше існувати не буде);

З - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною 
мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково 
(проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспект проблеми залишаться 
невирішеними);

1 ~ цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема 
продовжує існувати).

Рейтинг результативності 
(досягнення цілей пщ час 

вирішення проблеми)

Бал результативності 
(за чотирибальною 
системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння 
відповідного бала

Альтернатива 1 
Збереження чинного 
регулювання

3 сприятиме продовженню існування 
правових колізій в сфері теплопостачання

Альтернатива 2 
Відсутність регулювання 2

відсутність механізмів державного 
регулювання (контролю) провадження 
діяльності матиме наслідком загострення 
економічно-соціального напруження

Альтернатива 3 
Обраний спосіб

4 сприятиме усуненню правових колізій в 
сфері теплопостачання, децентралізації, 
встановлення однозначних технологічних, 
організаційних та спеціальних (особливих) 
вимог провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії.

Рейтинг результативності Вигоди
(підсумок)

Витрати
(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця 
альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1 
Збереження чинного 
регулювання

відсутні відсутні проблемні аспекти державного 
регулювання ліцензованих видів 
господарської діяльності не будуть 
вирішені

Альтернатива 2 
Відсутність регулювання відсутні найбільш

витратний
реалізація альтернативи 2 матиме 
наслідком загострення економічно- 
соціального напруження

Альтернатива 3 
Обраний спосіб

найбільш
вигідний

відсутні проблемні аспекти державного 
регулювання ліцензованих видів 
господарської діяльності будуть 
вирішені
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Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної 
альтернативи / причини відмови від 

альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх 
чинників на дію 
запропонованого 

регуляторного акта
Альтернатива 1 
Збереження чинного 
регулювання

проблемні аспекти державного регулювання 
ліцензованого виду господарської діяльності 
не будуть вирішені

відсутній

Альтернатива 2 
Відсутність регулювання

відсутність механізмів державного 
регулювання (контролю) провадження виду 
господарської діяльності

відсутній

Альтернатива 3 
Обраний спосіб

встановлення однозначних технологічних, 
організаційних та спеціальних (особливих) 
вимог провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та постачання теплової 
енергії.

відсутній

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Проектом постанови пропонується затвердити Ліцензійні умови у сфері 
теплопостачання, які визначатимуть однозначні технологічні, організаційні, та 
спеціальні (особливі) вимоги провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Вказаний проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» був доопрацьований НКРЕКП з 
урахуванням зауважень, наданих зацікавленими органами державної влади.

Впливу зовнішніх факторів, що можуть мати негативний вплив на виконання вимог 
регуляторного акта, не очікується.

Надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог регуляторного 
акта суб’єктами господарювання.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі 
настання очікуваних наслідків дії акта не розроблялась, оскільки введення в дію 
положень регуляторного акта не призведе до настання будь-яких негативних наслідків.

Функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням 
вимог акта будуть здійснюватись державними органами, яким, відповідно до 
законодавства, надані такі повноваження.

Прийняття зазначеного проекту Постанови матиме наслідком передачу місцевим 
органам функції з державного регулювання приблизно 33% суб’єктів господарювання (крім 
діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, 
когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), державне регулювання діяльності яких у сфері 
теплопостачання здійснювалось НКРЕКП.
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VI, Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими 
розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, 
фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для НКРЕКП для 
суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва не проводився, у 
зв’язку із здійсненням розрахунку витрат на запровадження державного регулювання 
для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення 
аналізу впливу регуляторного акта (Тест малого підприємництва).

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 
впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів 
малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких 
необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "04” квітня 
2016 року по "04" травня 2016 року.

Поряд
ковий
номер

Вид консультації (публічні 
консультації прямі (круглі 

столи, наради, робочі зустрічі 
тощо), інтернет-консультації 

прямі (інтернет-форуми, 
соціальні мережі тощо), запити 

(до підприємців, експертів, 
науковців тощо)

Кількіс
ть

учасни
ків

консул
ьтацій,

осіб

Основні результати консультацій (опис)

1. Запити НКРЕКП від 04.04.2016 
№ 3234/21.1/7-16 та від 
26.04.2016 №4132/21.1/7-16

6 Встановлено, що у разі прийняття нових Ліцензійних 
умов у сфері теплопостачання, суб’єкти малого 
підприємництва не будуть нести додаткових витрат, 
оскільки основна вимога ліцензійних вимог -  
встановлення однозначних технологічних, 
організаційних та спеціальних (особливих) вимог 
провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання.

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- 
та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 
247 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 245 (одиниць) та 
мікропідприємництва 2 (одшшді);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 
господарювання, на яких проблема справляє вплив 56,13% (відсотків) (відповідно до 
таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання" додатка 1 до 
Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 
регулювання був здійснений з урахуванням інформації, наданої лідензіатами НКРЕКП 
на листи від 04.04.2016 № 3234/21.1/7-16 та від 26.04.2016 № 4132/21.1/7-16, а саме: 
Товариством з обмеженою відповідальністю «Київська паливно-енергетична компанія»,
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Товариством з обмеженою відповідальністю «УкрОпт «Мастер-енерго», Товариством з 
обмеженою відповідальністю «Крігер Енергія», Товариством з обмеженою 
відповідальністю «Богуславська сільгосптехніка», Приватним підприємством 
«Теплосервіс ЛТД», Приватним підприємством «Авкубі».

Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядк
овий

номер

Найменування оцінки У перший рік 
(стартовий рік 
впровадження 
регулювання)

Періодичні (за 
наступний рік)

Витрати за 
п’ять років

Оцінка "прямих" витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, 
механізмів)
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнаннях вартість одиниці

0 (відсутні) 0 (відсутні)) 0 (відсутні)

2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у 
визначеному органі державної влади чи місцевого 
самоврядування 
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного 
обстеження) в органі державної влади + витрати часу на 
процедуру обліку (на одиницю обладнання) X  вартість часу 
суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X  
оціночна кількість процедур обліку за рік) X  кількість 
необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого 
підприємництва

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні виграти - 
витратні матеріали)
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні 
матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) X  
кількість необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту 
малого підприємництва

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

4 Процедури обслуговування обладнання (технічне 
обслуговування)
Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на 
одиницю обладнання) X  кількість процедур технічного 
обслуговування на рік на одиницю обладнання X  кількість 
необхідних одиниць обладнання одному суб'єкту малого 
підприємництва

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

5 Інші процедури (уточнити)

6 Разом, гривень 
Формула:
(сума рядків 1 + 2  + 3 + 4 + 5)

0

7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати 
вимоги регулювання, одиниць

247* 247* 300**

§ Сумарно, гривень 
Формула:
відповідний стовпчик "разом"Xкількість суб'єктів малого 
підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання 
(рядок 6 X  рядок 7)

0

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювати та звітування
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9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги
регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, 
отримання необхідних форм та заявок X  вартість часу 
суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) X  
оціночна кількість форм

0 (відсутні) 0 (відсутні)

1

0 (відсутні)

10 Процедури організації виконання вимог регулювання 
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх 
для суб ’єіста малого підприємництва процедур на 
впровадження вимог регулювання X  вартість часу суб ’єкта 
малого підприємництва (заробітна плата) X  оціночна 
кількість внутрішніх процедур

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

11 Процедури офіційного звітування 
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок 
звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм 
та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності 
+ витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу 
на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі 
інформації з  оцінкою кількості суб 'єктів, що користуються 
формами засобів - окремо електронна звітність, звітність 
до органу, поштовим зв ’язком тощо) + оцінка витрат часу 
на корегування (оцінка природного рівня помилок)) X  
вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна 
плата) X  оціночна кількість оригінальних звітів X  кількість 
періодів звітності за рік

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок 
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку 
контролюючих органів X  вартість часу суб ’єкта малого 
підприємництва (заробітна тата) X  оціночна кількість 
перевірок за рік

0 (відсутні) 0 (відсутні) 0 (відсутні)

13 Інші процедури (уточнити)

14 Разом, гривень 
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)

0

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, одиниць

247* 247* 300**

16 Сумарно, гривень 
Формула:
відповідний стовпчик "разом" X  кількість суб’єктів малого 
підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання 
(рядок 14 X  рядок 15)

0

* дані наводяться з урахуванням ліцензіатів (малого підприємництва) НКРЕКП станом на 
01.05.201 б, які надають звітність до Комісії;

** Кількість є прогнозною, збільшення кількості ліцензіатів обумовлено тим, що як правило 
суб’єкти малого підприємництва мають намір провадити діяльність з виробництва теплової енергії 
на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенерадійних установках та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, ліцензування діяльності якої відповідно до вимог 
Закону України «Про теплопостачання» належить до повноважень НКРЕКП та збільшенням 
кількості ліцензіатів (суб’єктів малого підприємництва) з постачання теплової енергії, що 
провадять діяльність у 2-ох та більше областей.
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4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого 
підприємництва

Розрахунок витрат на адміністрування регулювання здійснюється для 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг

Процедура регулювання суб’єктів малого 
підприємництва (розрахунок на одного типового 

суб’єкта господарювання малого підприємництва - 
за потреби окремо для суб’єктів малого та 

мікропідприємницгв))

Планові 
витрати часу 

на
процедуру,

грн.

Вартість часу 
співробітника 

органу 
державної 

влади 
відповідної 

категорії 
(заробітна 

плата)1, 
грн./люд.год

Оцінка 
кількості 

процедур за 
рік, що 

припадають 
на одного 
суб’єкта

Оцінка 
кількості 
суб’єктів, 

що 
підпадають 

під дію 
процедури 
регулюва

ння2

Витрати на 
адміні

стрування 
регулюва
ння* (за 
рік), грн

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у 
сфері регулювання

підготовка матеріалів на відкриті та закриті 
засідання НКРЕКП та оформлення прийнятих 
рішень

3 33,3 0,3 247 7402,59

внесення інформації до відповідних реєстрів та баз 
даних

0,1 33,3 12 247 9870,12

оформлення ліцензійної справи 1 33,3 0,5 247 4112,35
обробка інформації, що надається ліцензіатом у 

разі зміни даних, що додавалися до заяви на видачу 
ліцензії

0,5 33,3 0,5 247 2056,275

надання усних консультацій та письмових 
роз’яснень суб’єктам господарювання

2 33,3 0,5 247 8225,1

2. Поточний контроль за суб’єктом 
господарювання, що перебуває у сфері 
регулювання, у тому числі:

камеральні
“ “ - - -

виїзні . На сьогодні 
відповідні 
процедури 

до суб’єктів 
малого 

шдприємниц 
тва не 

застосовують 
ся**

247

3. Підготовка, затвердження та опрацювання 
одного окремого акта про порушення вимог 
регулювання

- - 247 -

4. Реалізація одного окремого рішення щодо 
порушення вимог регулювання

- - 247 -

5. Оскарження одного окремого рішення 
суб’єктами господарювання

Відсутні 
судові 

провадження 
відкриті за 
позовами 

суб’єктами 
малого 

підприємниц 
тва у сфері 

теплопостача 
ння

247

6. Підготовка звітності за результатами 
регулювання

- “ На сьогодні 
відповідні 
процедури 

до суб’єктів 
малого

247 -
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підприємниц
тване

застосовують
ся**

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):
продовження терміну усунення порушень 8 33,3 На сьогодні 

відповідні 
процедури 

до суб'єктів 
малого 

підприємниц 
тва не 

застосовують 
ся**

247 -
закриття процедури розгляду порушень 8 33,3 247

обробка вхідної звітності ліцензіата 0,5 33,3 12 247 2056,275

Разом за рік X X X X 33722,71

Сумарно за п’ять років X X X X 168613,55

1 Відповідно до вимог діючого законодавства заробітна плата державних службовців не є почасовою та залежить від посадового 
окладу.
2 Дані наводяться з урахуванням ліцензіатів НКРЕКП- суб’єктів малого підприємництва станом на 01.05.2016, які надають звітність 
до Комісії, без урахування кількості ліцензіатів, державне регулювання яких буде передано на місцевий рівень.
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення 
фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під 
дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.
** Мораторій на проведення перевірок у 2015-2016 роках контролюючими органами підприємств, установ та організацій, фізичних 
осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік здійснюються виключно з дозволу 
Кабінету Міністрів України, за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами 
Кримінального процесуального кодексу України (частина 3 розділу II Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII). За відсутності 
відповідних підстав суб’єкту малого підприємництва до Плану заходів зі здійснення державного контролю ліцензіатів Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2016 рік, затвердженого наказом 
НКРЕКП від 23.11.2015 № 317, не включені.

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 
підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Компенсатори (корегуючі (пом’якшувальні) заходи) для малого підприємництва 
заходи не розроблялися, оскільки Проектом постанови не передбачено збільшення 
адміністративного чи фінансового навантаження в порівнянні з діючими ліцензійними 
умовами у теплопостачання.

Основна мета Проекту постанови -  децентралізація владних повноважень та 
встановлення однозначних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) 
вимог провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами та постачання теплової енергії.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Термін дії акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних 
змін до законодавства.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Після набрання постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Ліцензійних умов у сфері теплопостачання» чинності, її результативність
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визначатиметься такими показниками:
1) Розміром надходжень до Державного бюджету України -  реалізація проекту 

регуляторного акта не потребує витрат із Державного бюджету України, надходження 
до Державного бюджету України, у зв’язку з прийняттям регуляторного акта не 
передбачаються;

2) кількістю суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких 
поширюватиметься дія регуляторного акта -  дія акта поширюватиметься на суб’єктів 
господарювання, які провадять (мають намір провадити) діяльність з виробництва 
теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

3) розміром коштів і часом, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або 
фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта -  прийняття акта не 
передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться 
суб’єктами господарювання та/або споживачами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

4) рівнем поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень акта;
5) децентралізацією та передачею місцевим органам функцій з державного 

регулювання приблизно 33% суб’єктів господарювання (крім діяльності з виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 
регулювання діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

6) виконанням вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» щодо наявності затверджених Кабінетом Міністрів України ліцензійних 
умов з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії.

Відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України «Про засади державної 
регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері теплопостачання», 
аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на 
офіційному веб~сайті НКРЕКП в мережі Інтернет http://nerc.gov.ua.

Комісія у межах компетенції надає необхідні роз’яснення щодо норм проекту 
регуляторного акта і надаватиме роз’яснення щодо застосування акта, який буде 
опубліковано в засобах масової інформації після його прийняття.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 9 Плану 
діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 
рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 10.12.2015 № 2961.

IX. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 
результативності регуляторного акта

Відстеження результативності запропонованого регуляторного акта буде 
здійснюватися Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності буде проведено до дня набрання чинності 
регуляторним актом. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та 
зауваження до проекту постанови, отримані НКРЕКП.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через 
рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних у
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зв’язку із зверненнями суб’єктів господарювання до НКРЕЇСП та кількості лідензіатів, 
державне регулювання яких НКРЕКП буде передано на місцевий рівень

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись 
один раз на три роки після проведення заходів з повторного відстеження регуляторного 
акта шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, які передбачається 
встановлювати шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, буде розглядатись 
можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Аналіз регуляторного впливу був підготовлений Управлінням ліцензування 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання уу сферах енергетики та 
комунальних послуг. _

Голова Комісії /  і ___у  Д. Вовк
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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг

офіційний веб-сайт
Гповепнутисьі 

30.05.2016 17:09

Оприлюднюється проект регуляторного акта -  Ліцензійні умови у сфері 
теплопостачання

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ 
ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення проекту регуляторного акта -  постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов у сфері

теплопостачан ня »

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг схвалила проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних 
умов у сфері теплопостачання» (далі -  Проект постанови).

Метою прийняття Проекту постанови є забезпечення стабільності та прозорості процедури 
ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання; забезпечення встановлення 
вичерпних технологічних, організаційних та спеціальних (особливих) вимог до провадження 
ліцензованої діяльності з виробництва теплової енергГґ, транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової 
енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії.

Зауваження та пропозиції слід надсилати на адреси:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19; е-плаіі: Solovey@nerc.gov.ua;

Державна регуляторна служба України, 01011, м. Київ, вул. Арсенальна, 9/11; e-mail: 
inform@dkrp.gov.ua.

Проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднені шляхом розміщення на 
офіційному веб-сайті HKPEKnwww.nerc.gov.ua в мережі Інгернет. Заархівований файл р г  142.zip 
скачати т у т .

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 
01.07.2016 у письмовому та/або електронному вигляді.
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