УТОЧНЕНО
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
Управління ліцензування
до прийняття постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання» та
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» до повноважень НКРЕКП
належить, зокрема,
затвердження ліцензійних умов на право провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання.
На виконання вимог Закону
НКРЕКП було розроблено та схвалено
09 червня 2021 року проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання»
(далі – Проєкт постанови), що має ознаки регуляторного акта, який було розміщено на
офіційному вебсайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет для отримання
зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, органів місцевого
самоврядування та інших заінтересованих осіб.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
приймалися до 22 червня 2021 року у письмовому та/або електронному вигляді.
У період з 09.06.2021 до 22.06.2021 до НКРЕКП надійшли зауваження та
пропозиції
до
Проєкту постанови
від
заінтересованих
осіб,
а
саме
від
АТ
«Херсонська
теплоелектроцентраль»,
ТОВ
«Рівнетеплоенерго»,
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», АТ «Облтеплокомуненерго», ТОВ «Нафтогаз
Тепло», КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», Корюківської міської ради, Полтавської
обласної ради.
На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,
30.06.2021 Регулятором було проведено відкрите обговорення зазначеного Проєкту
постанови. Протокол відкритого обговорення 01.07.2021 було оприлюднено на
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Крім того, Антимонопольний комітет України листом від 30.06.2021
№ 128-06/01-9900 (вх. НКРЕКП від 05.07.2021 № 13377/1-21) повідомив про погодження
Проєкту постанови із зауваженнями щодо необхідності вилучення з Проєкту постанови
положень про зупинення ліцензії та припинення надання послуг.
Враховуючи зазначене, з урахуванням зауважень Антимонопольного комітету
України пропонується вилучити з Проєкту постанови пункти, якими передбачена
можливість ліцензіата звернутися до органу ліцензування із заявою про зупинення дії
ліцензії та його дій у разі зупинення дії ліцензії.

Постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання» набирає чинності з дня, наступного
за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.
З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує прийняти постанову
НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання» з урахуванням зауважень, наданих
Антимонопольним комітетом України.

УТОЧНЕНО

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

П О СТ А Н ОВ А

________________

№______________
Київ

Про затвердження Змін до Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності у сфері теплопостачання

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та «Про житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, що додаються.
2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність у сфері
теплопостачання, привести свою господарську діяльність у відповідність до
вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності
подати до відповідного органу ліцензування документи, якими доповнено
перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.
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3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
______________№_____

Зміни
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
у сфері теплопостачання
1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії:
1) у главі 1:
доповнити після пункту 1.2 новим пунктом 1.3 такого змісту:
«1.3. Діяльність з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання
не підлягає ліцензуванню, якщо виробництво теплової енергії провадиться без
мети її продажу на підставі договору та споживається для власних потреб.».
У зв’язку з цим пункти 1.3 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.9;
у пункті 1.5 :
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами
другим та третім;
абзац третій виключити;
абзац другий пункту 1.6 викласти в такій редакції:
«провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової
енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках
та установках з використанням альтернативних джерел енергії) на виробничих
об’єктах, що розташовані на території відповідної області України (території
міста Київ);»;
у пункті 1.8:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності,
користування, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі
договору управління активами, укладеного з Національним агентством
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження
господарської діяльності;»;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
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здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;
у пункті 1.9 цифру «4» замінити цифрою «5»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.10. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу
ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному
обсязі) згідно з додатком 6 та такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення
підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
1.11. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або
на безстрокову встановлена додатком 7.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів
провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
доповнити після підпункту 5 новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення
порушень вимог цих Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк
до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому
рішенні порушень;».
У зв’язку з цим підпункти 6 – 27 вважати відповідно підпунктами 7 – 28;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з виробництва теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та/або
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порядку, затвердженого НКРЕКП (залежно від органу, що здійснює
ліцензування);»;
підпункт 19 викласти в такій редакції:
«19) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, 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, та/або Порядку розроблення, затвердження, погодження,
схвалення та виконання інвестиційних програм суб'єктів господарювання у
сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснює Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
від 31 серпня 2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в
затверджених кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 23 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів (для ліцензіатів НКРЕКП –
запозичення за договорами та умови договорів, узгоджені з НКРЕКП, або які
були підписані суб’єктами господарювання в період регулювання їх
діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами влади та органами
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місцевого самоврядування), укладених з міжнародними
організаціями, іноземними державними установами, або
договорів;

фінансовими
міжурядових

31) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена
на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт
аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та
включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності.»;
4) у тексті слова «нетрадиційних або поновлюваних» замінити словом
«альтернативних»;
5) у додатку 1:
слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити
словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування,
місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких
планується
провадження
господарської
діяльності,
що
підлягає
ліцензуванню»;
слова, знаки та цифру «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»)» замінити словами «Просить видати
ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії»;
6) доповнити новим додатком 4, що додається.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;
7) доповнити новими додатками 6 - 7, що додаються.
2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
транспортування
теплової
енергії
магістральними
і
місцевими
(розподільчими) тепловими мережами:
1) у главі 1:
абзац восьмий пункту 1.3 доповнити знаками, словами та цифрами «, та
Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених
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наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року
№ 71»;
пункт 1.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють
ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів
господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання
розташовані на території відповідної області України (території міста Київ).»;
пункт 1.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;
у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «5»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу
ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному
обсязі) згідно з додатком 6 та такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав,
що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
1.9. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або на
безстрокову встановлена додатком 7.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів

6

провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з транспортування теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;
підпункт 16 викласти в такій редакції:
«16) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання,
ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня
2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених
кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 22 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
підпункт 23 викласти в такій редакції:
«23) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена
на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт
аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та
включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності;»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«28) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
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29) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або
міжурядових договорів.»;
4) підпункт 3 пункту 5.2 глави 5 виключити;
5) у додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у
межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню»;
6) доповнити новим додатком 4, що додається.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;
7) доповнити новими додатками 6 - 7, що додаються.
3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії:
1) у главі 1:
пункт 1.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють
ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів
господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює (планує
здійснювати) постачання теплової енергії на території відповідної області
України (території міста Київ).»;
пункт 1.6 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«4) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4);
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5) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності
для маломобільних груп населення (додаток 5) (надається у разі наміру
здійснення постачання теплової енергії для населення).»;
у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «6»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до органу
ліцензування заяву про відновлення дії ліцензії (частково або в повному
обсязі) згідно з додатком 7 та такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав,
що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
1.9. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або на
безстрокову встановлена додатком 8.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів
провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з постачання теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;
підпункт 21 викласти в такій редакції:
«21) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
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Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання,
ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня
2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених
кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 25 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або
міжурядових договорів.»;
4) главу 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) забезпечити необхідні умови для доступності маломобільних груп
населення до місць її провадження відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів.»;
5) у додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у
межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню»;
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7) після додатка 3 доповнити новими додатками 4 та 5, що додаються.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 6;
8) доповнити новими додатками 7 - 8, що додаються.

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.8)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.

_______________________
(підпис здобувача ліцензії)
«___» ____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.10)

_______________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
відновлюється
частково):
__________________________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
___________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.

________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(пункт 1.11)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії
Ліцензіат/Спадкоємець_______________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Вид господарської діяльності, на яку було видано
ліцензію:__________________________________________________________
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________
Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
_____________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.6)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.
_______________________
(підпис здобувача ліцензії)

«___» _____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.8)

_________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
відновлюється
частково):
____________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
_______________________
___________________
(підпис заявника)

«___» _______________20___р.

(прізвище, ініціали)

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.9)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Ліцензіат/Спадкоємець______________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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. У такому випадку подається копія цієї відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________

Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
______________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___»_______________ 20__ р.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.6)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.

_______________________
(підпис здобувача ліцензії)

«___» _____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.6)

Відомість про доступність місць провадження
господарської діяльності для маломобільних груп населення
___________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи-підприємця ліцензіата)

№ з/п

Назва відокремленого підрозділу
суб’єкта (у разі відсутності – назва
суб’єкта господарювання), його
місцезнаходження

Доступність місця провадження
господарської діяльності
для маломобільних груп населення
(так/ні)

_________________________________

__________________________

(підпис здобувача ліцензії)

(прізвище, ініціали)

«___» ___________ 20__ р.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.8)

_______________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
ліцензія
відновлюється
частково):
____________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
_________________
(підпис заявника)

«___» ____________ 20__ р.

_______________
(прізвище, ініціали)

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.9)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії
Ліцензіат/Спадкоємець_______________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________
Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
_____________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

07.07.2021

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
Управління ліцензування
до прийняття постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання»
Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про теплопостачання» та
«Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» до повноважень НКРЕКП
належить, зокрема,
затвердження ліцензійних умов на право провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання.
На виконання вимог Закону
НКРЕКП було розроблено та схвалено
09 червня 2021 року проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» (далі
– Проєкт постанови), що має ознаки регуляторного акта, який було розміщено на
офіційному веб-сайті НКРЕКП www.nerc.gov.ua в мережі Інтернет для отримання
зауважень та пропозицій від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, органів місцевого
самоврядування та інших заінтересованих осіб.
Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань
приймалися до 22 червня 2021 року у письмовому та/або електронному вигляді.
У період з 09.06.2021 до 22.06.2021 до НКРЕКП надійшли зауваження та
пропозиції
до
Проєкту постанови
від
заінтересованих
осіб,
а
саме
від
АТ
«Херсонська
теплоелектроцентраль»,
ТОВ
«Рівнетеплоенерго»,
КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», АТ «Облтеплокомуненерго», ТОВ «Нафтогаз
Тепло», КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», Корюківської міської ради, Полтавської
обласної ради.
На виконання Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2017 № 866,
30.06.2021 Регулятором було проведено відкрите обговорення зазначеного Проєкту
постанови. Протокол відкритого обговорення 01.07.2021 було оприлюднено на
офіційному вебсайті НКРЕКП в мережі Інтернет.
Постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності у сфері теплопостачання» набирає чинності з дня, наступного
за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті НКРЕКП.
З огляду на зазначене, Управління ліцензування пропонує прийняти постанову
НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання».

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А

________________

№______________
Київ

Про затвердження Змін до Ліцензійних
умов
провадження
господарської
діяльності у сфері теплопостачання

Відповідно до законів України «Про теплопостачання», «Про державне
регулювання у сфері комунальних послуг», «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг» та «Про житлово-комунальні послуги» Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 березня 2017 року № 308, що додаються.
2. Ліцензіатам, які провадять господарську діяльність у сфері
теплопостачання, привести свою господарську діяльність у відповідність до
вимог цієї постанови та протягом трьох місяців з дня набрання нею чинності
подати до відповідного органу ліцензування документи, якими доповнено
перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії.
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3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
______________№_____

Зміни
до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
у сфері теплопостачання
1. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії:
1) у главі 1:
доповнити після пункту 1.2 новим пунктом 1.3 такого змісту:
«1.3. Діяльність з виробництва теплової енергії суб’єктів господарювання
не підлягає ліцензуванню, якщо виробництво теплової енергії провадиться без
мети її продажу на підставі договору та споживається для власних потреб.».
У зв’язку з цим пункти 1.3 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.9;
у пункті 1.5 абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами
другим та третім;
абзац третій виключити;
абзац другий пункту 1.6 викласти в такій редакції:
«провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової
енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках
та установках з використанням альтернативних джерел енергії) на виробничих
об’єктах, що розташовані на території відповідної області України (території
міста Київ);»;
у пункті 1.8:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують наявність у здобувача ліцензії на праві власності,
користування, на підставі договору концесії або в управлінні на підставі
договору управління активами, укладеного з Національним агентством
України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів, заявлених засобів провадження
господарської діяльності;»;
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«7) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
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здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;
у пункті 1.9 цифру «4» замінити цифрою «5»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.10. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою
про зупинення дії власної ліцензії повністю або частково.
До заяви про зупинення дії ліцензії (додаток 6) ліцензіатом додаються
обґрунтовуючі документи щодо причин прийняття ліцензіатом рішення про
зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі).
1.11. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених
законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про
відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 7 та
такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення
підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
1.12. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або
на безстрокову встановлена додатком 8.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів
провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
доповнити після підпункту 5 новим підпунктом 6 такого змісту:
«6) у разі прийняття органом ліцензування рішення про усунення
порушень вимог цих Ліцензійних умов подати в установлений у рішенні строк
до органу ліцензування інформацію про усунення зазначених у такому
рішенні порушень;».
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У зв’язку з цим підпункти 6 – 27 вважати відповідно підпунктами 7 – 28;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з виробництва теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та/або
порядку, затвердженого НКРЕКП (залежно від органу, що здійснює
ліцензування);»;
підпункт 19 викласти в такій редакції:
«19) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, 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, виконувати інвестиційну програму в затверджених
кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 23 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів (для ліцензіатів НКРЕКП –
запозичення за договорами та умови договорів, узгоджені з НКРЕКП, або які
були підписані суб’єктами господарювання в період регулювання їх
діяльності у сфері теплопостачання місцевими органами влади та органами
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місцевого самоврядування), укладених з міжнародними
організаціями, іноземними державними установами, або
договорів;

фінансовими
міжурядових

31) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена
на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт
аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та
включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності;
32) у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку,
на який зупинено дію ліцензії:
повністю припинити господарську діяльність з виробництва теплової
енергії в межах місць провадження господарської діяльності, щодо яких
зупинено дію ліцензії;
здійснити дії, спрямовані на усунення причин зупинення дії ліцензії (у
разі зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання рішення про
усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сфері комунальних
послуг та/або несплати штрафу за порушення ліцензійних умов та
законодавства у сфері комунальних послуг).»;
4) у тексті слова «нетрадиційних або поновлюваних» замінити словом
«альтернативних»;
5) у додатку 1:
слова та знаки «для юридичної особи – повне найменування,
місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника» замінити
словами та знаками «для юридичної особи – повне найменування,
місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у межах яких
планується
провадження
господарської
діяльності,
що
підлягає
ліцензуванню»;
слова, знаки та цифру «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»)» замінити словами «Просить видати
ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва
теплової енергії»;
6) доповнити новим додатком 4, що додається.
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У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;
7) доповнити новими додатками 6 – 8, що додаються.
2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
транспортування
теплової
енергії
магістральними
і
місцевими
(розподільчими) тепловими мережами:
1) у главі 1:
абзац восьмий пункту 1.3 доповнити знаками, словами та цифрами «, та
Правилах технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених
наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року
№ 71»;
пункт 1.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють
ліцензування господарської діяльності з транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами суб’єктів
господарювання у разі, якщо теплові мережі суб’єктів господарювання
розташовані на території відповідної області України (території міста Київ).»;
пункт 1.6 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«5) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4).»;
у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «5»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.8. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою
про зупинення дії власної ліцензії повністю або частково.
До заяви про зупинення дії ліцензії (додаток 6) ліцензіатом додаються
обґрунтовуючі документи щодо причин прийняття ліцензіатом рішення про
зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі).
1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених
законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про
відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 7 та
такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав,
що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
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1.10. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або на
безстрокову встановлена додатком 8.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів
провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з транспортування теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;
підпункт 16 викласти в такій редакції:
«16) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання,
ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня
2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених
кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 22 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
підпункт 23 викласти в такій редакції:
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«23) річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства
підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, має бути розміщена
на вебсайті ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Призначеним для
надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності може бути суб’єкт
аудиторської діяльності, який відповідає вимогам, встановленим Законом
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та
включений до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів
аудиторської діяльності;»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«28) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
29) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або
міжурядових договорів;
30) у разі зупинення дії ліцензії ліцензіат повинен протягом строку, на
який зупинено дію ліцензії:
повністю припинити господарську діяльність з транспортування теплової
енергії в межах місць провадження господарської діяльності, в яких зупинено
дію ліцензії. Протягом строку, на який зупинено дію ліцензії, забороняється
укладати нові договори на транспортування теплової енергії в місцях
провадження господарської діяльності, в яких зупинено дію ліцензії;
здійснити дії, спрямовані на усунення причин зупинення дії ліцензії
(у разі зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання рішення про
усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сфері комунальних
послуг та/або несплати штрафу за порушення ліцензійних умов та
законодавства у сфері комунальних послуг).»;
4) підпункт 3 пункту 5.2 глави 5 виключити;
5) у додатку 1 слова та знаки «для

юридичної особи –

повне
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найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у
межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню»;
6) доповнити новим додатком 4, що додається.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 5;
7) доповнити новими додатками 6 – 8, що додаються.
3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії:
1) у главі 1:
пункт 1.4 виключити.
У зв’язку з цим пункти 1.5 – 1.8 вважати відповідно пунктами 1.4 – 1.7;
пункт 1.4 викласти в такій редакції:
«1.4. Обласні та Київська міська державні адміністрації здійснюють
ліцензування господарської діяльності з постачання теплової енергії суб’єктів
господарювання у разі, якщо суб’єкт господарювання здійснює (планує
здійснювати) постачання теплової енергії на території відповідної області
України (території міста Київ).»;
пункт 1.6 доповнити новими підпунктами такого змісту:
«4) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1
Закону України «Про оборону України» (додаток 4);
5) відомості про доступність місць провадження господарської діяльності
для маломобільних груп населення (додаток 5) (надається у разі наміру
здійснення постачання теплової енергії для населення).»;
у пункті 1.7 цифру «4» замінити цифрою «6»;
доповнити новими пунктами такого змісту:
«1.8. Ліцензіат має право звернутися до органу ліцензування із заявою
про зупинення дії власної ліцензії повністю або частково.
До заяви про зупинення дії ліцензії (додаток 7) ліцензіатом додаються
обґрунтовуючі документи щодо причин прийняття ліцензіатом рішення про
зупинення дії ліцензії (частково або в повному обсязі).
1.9. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена повністю або
частково на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених
законодавством, ліцензіат подає до органу ліцензування заяву про
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відновлення дії ліцензії (частково або в повному обсязі) згідно з додатком 8
та такі документи:
відомості разом із підтверджуючими документами про усунення підстав,
що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;
документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням органу
ліцензування, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі
відповідного акта органу ліцензування.
1.10. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця або на
безстрокову встановлена додатком 9.»;
2) главу 2 викласти в такій редакції:
«2. Кадрові вимоги до провадження господарської діяльності з
постачання теплової енергії
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен оформляти
трудові відносини з персоналом шляхом укладення трудових договорів
відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом
залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших
підставах, не заборонених чинним законодавством України.»;
3) у пункті 3.2 глави 3:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць
провадження господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів
провадження господарської діяльності, зазначених у відомостях про них,
поданих до органу ліцензування згідно з вимогами цих Ліцензійних умов;»;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
«7) вести бухгалтерський облік господарської діяльності відповідно до
національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку та окремий облік доходів і витрат з постачання теплової енергії
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;»;
підпункт 21 викласти в такій редакції:
«21) 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, ліцензування діяльності яких
здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації, затвердженого центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері житлово-комунального господарства, або Порядку
розроблення, затвердження, погодження, схвалення та виконання
інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання,
ліцензування діяльності яких здійснює Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
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затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 31 серпня
2017 року № 1059, виконувати інвестиційну програму в затверджених
кількісних та вартісних обсягах за відповідними напрямами;»;
у підпункті 25 після слова та знака «звітність,» доповнити словами та
знаком «що містять достовірні дані,»;
доповнити новими підпунктами такого змісту:
«29) перераховувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії, на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для кредитних коштів
суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, відкриті банками в
національній чи іноземній валюті;
30) використовувати кредитні (позикові) кошти, отримані від
міжнародних фінансових організацій, іноземних державних установ, або
кошти, залучені відповідно до міжурядових договорів, або кошти у вигляді
кредитів (позик, грантів), або кошти, залучені державою чи суб’єктами
господарювання у сфері теплопостачання під державні чи місцеві гарантії,
виключно для підготовки та виконання інвестиційних програм (заходів) у
відповідній сфері згідно з умовами договорів, укладених з міжнародними
фінансовими організаціями, іноземними державними установами, або
міжурядових договорів;
31) у разі зупинення дії ліцензії повністю або частково протягом строку,
на який зупинено дію ліцензії:
повністю припинити господарську діяльність з постачання теплової
енергії в межах місць провадження господарської діяльності, щодо яких
зупинено дію ліцензії;
здійснити дії, спрямовані на усунення причин зупинення дії ліцензії (у
разі зупинення дії ліцензії на підставі акта про невиконання рішення про
усунення порушень ліцензійних умов та законодавства у сфері комунальних
послуг та/або несплати штрафу за порушення ліцензійних умов та
законодавства у сфері комунальних послуг).»;
4) главу 4 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) забезпечити необхідні умови для доступності маломобільних груп
населення до місць її провадження відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів.»;
5) у додатку 1 слова та знаки «для юридичної особи – повне
найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по батькові
керівника» замінити словами та знаками «для юридичної особи – повне
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найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених підрозділів, у
межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає
ліцензуванню»;
7) після додатка 3 доповнити новими додатками 4 та 5, що додаються.
У зв’язку з цим додаток 4 вважати додатком 6;
8) доповнити новими додатками 7 – 9, що додаються.

Начальник Управління ліцензування

Ю. Антонюк

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.8)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.

_______________________
(підпис здобувача ліцензії)
«___» ____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.10)

__________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії

Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)___________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії,
отриманої
згідно
з
рішенням
_____________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується зупинити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
зупиняється
частково):
____________________________________________________
Зазначити
причину
зупинення
ліцензії:___________________________________
Надана в заяві інформація – достовірна.
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
______________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.

_______________
(прізвище, ініціали)

дії

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з виробництва
теплової енергії
(пункт 1.11)

_______________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової
енергії,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
відновлюється
частково):
__________________________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
___________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.

___________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з виробництва теплової енергії
(пункт 1.12)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії
Ліцензіат/Спадкоємець_______________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Вид господарської діяльності, на яку було видано
ліцензію:__________________________________________________________
Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________
Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
___________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.6)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.
_______________________
(підпис здобувача ліцензії)

"___" _____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.8)

_______________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності
з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)___________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
отриманої
згідно
з
рішенням
____________________________________________
(дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується зупинити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
зупиняється
частково):
___________________________________________________________________
Зазначити
причину
зупинення
дії
ліцензії:___________________________________
Надана в заяві інформація – достовірна.
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
____________________
________________
(підпис заявника)
(прізвище, ініціали)
«___» _______________ 20__ р.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.9)

_________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
відновлюється
частково):
____________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
_______________________
___________________
(підпис заявника)

«___» _______________20___р.

(прізвище, ініціали)

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами
(пункт 1.10)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Ліцензіат/Спадкоємець______________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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. У такому випадку подається копія цієї відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________

Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
___________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___»_______________ 20__ р.

Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.6)

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному
у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти
України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України
«Про оборону України»
№
з/п

Повне найменування
Країна
Код за ЄДР
Розмір частки
юридичної особи/прізвище, реєстрації/
юридичних осіб/
(пая, акцій), %
ім'я, по батькові фізичної громадянство реєстраційний номер
особи
облікової картки
платника податків *
1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному
(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3
* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та
адресу органу, який здійснив таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати
номер (та за наявності – серію) документа, що посвідчує особу.
_______________________
(підпис здобувача ліцензії)

«___» _____________ 20__ р.

__________________
(прізвище, ініціали)

_

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.6)

Відомість про доступність місць провадження
господарської діяльності для маломобільних груп населення
___________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи-підприємця ліцензіата)

№ з/п

Назва відокремленого підрозділу
суб’єкта (у разі відсутності – назва
суб’єкта господарювання), його
місцезнаходження

Доступність місця провадження
господарської діяльності
для маломобільних груп населення
(так/ні)

_________________________________

__________________________

(підпис здобувача ліцензії)

(прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.8)

______________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності
з постачання теплової енергії
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, серія,
номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)___________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової
енергії,
отриманої
згідно
з
рішенням
_____________________________________________________
(дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується зупинити дію
ліцензії
(якщо
дія
ліцензії
зупиняється
частково):
____________________________________________________
Зазначити причину зупинення ліцензії:__________________________________
Надана в заяві інформація – достовірна.
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
______________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.

_________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 8
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.9)

_______________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії
Ліцензіат___________________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
____________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити дію □ повністю / □ частково ліцензії
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії,
зупинену
згідно
з
рішенням
____________________________________________________
(вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

Вказати місця провадження діяльності, в яких пропонується відновити дію
ліцензії
(якщо
ліцензія
відновлюється
частково):
____________________________________________________
До заяви додаються такі документи:
1)
2)
Надана в заяві інформація – достовірна.
_______________________
(підпис заявника)

«___» _______________ 20__ р.

___________________
(прізвище, ініціали)

Додаток 9
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності
з постачання теплової енергії
(пункт 1.10)

_____________________________________________________________________________________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії на право провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії
Ліцензіат/Спадкоємець_______________________________________________________
(найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи-підприємця, 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
в
паспорті.
У
такому
випадку
подається
копія
цієї
відмітки)
_______________________________________________________________
(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії:
________________________________________________________________
Орган, що видав ліцензію: _________________________________________
Просить переоформити ліцензію на □безстрокову / □на ім’я спадкоємця
(у відповідному квадраті поставити позначку «V»)

Надана в заяві інформація – достовірна.
___________

________________

(підпис заявника)

(прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

