
Департамент ліцензійного Голові НКРЕКП 

контролю Членам НКРЕКП 

«___»___________ 2023 рік 

 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі порушень законодавства у сфері теплопостачання» 

 
Сектором НКРЕКП у Черкаській області відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 22 лютого 2022 року № 330.51 «Про проведення позапланової виїзної 

перевірки КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» проведено позапланову виїзну 

перевірку виконання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (код ЄДРПОУ 

02082522) підпункту 1 пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 10 грудня  

2021 року № 2532 «Про накладення штрафу на КПТМ 

«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних умов з виробництва 

теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

Перевіркою встановлено наступні порушення законодавства у сфері 

теплопостачання: 

 
№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

2 

пункту 10.7 глави 10 Порядку 

контролю за дотриманням 

ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 червня 2018 

року № 428 (зі змінами, далі – 

Порядок № 428) 

(у редакції, що  діяла до 

06.10.2022) 

порушення щодо обов'язку ліцензіата усунути 

порушення у визначений рішенням строк та не 

пізніше 10 робочих днів після їх усунення надати 

до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином 

завіреними копіями підтверджуючих документів 

Вимогами пункту 2 постанови НКРЕКП від 10.12.2021 № 2532 «Про накладення 

штрафу на КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» за порушення Ліцензійних 

умов з виробництва теплової енергії та здійснення заходів державного регулювання» 

(далі – Постанова № 2532) КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» зобов’язано у 

термін до 31 січня 2022 року, зокрема забезпечити виконання підпункту 23 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов з виробництва в частині забезпечення систем захисту від 

зовнішнього втручання в інформаційні мережі та системи управління. 

Під час проведення перевірки комісією з проведення перевірки досліджено зміст 

офіційного вебсайту КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» у мережі Інтернет 



2 

 

за посиланням: http://tke.ck.ua та встановлено, що Ліцензіатом забезпечено належне 

функціонування вебсайту та розміщення на ньому інформації, передбаченої чинним 

законодавством. 

Однак КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» не повідомило НКРЕКП у 

встановлений термін про стан виконання зазначеного порушення, а саме не пізніше 10 

робочих днів після усунення порушень із наданням до НКРЕКП письмового звіту з 

належним чином завіреними копіями підтверджуючих документів. 

 

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти 

Постанову, якою застерегти КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» щодо 

недопущення надалі порушень законодавства у сфері теплопостачання. 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю        Я. ЗЕЛЕНЮК 



                                     ПРОЄКТ  

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 
 

Про застереження КПТМ 

«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» 

щодо недопущення надалі порушень 

законодавства у сфері 

теплопостачання  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого 2023 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта позапланової 

виїзної перевірки від 03 лютого 2023 року № 80, проведеної на підставі 

постанови НКРЕКП від 22 лютого 2022 року № 330.51 «Про проведення 

позапланової виїзної перевірки КПТМ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО», 

посвідчення на проведення позапланової виїзної перевірки від 13 січня                                

2023 року № 46, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ» (код ЄДРПОУ 02082522) порушено законодавство у сфері 

теплопостачання, а саме пункт 10.7 глави 10 Порядку контролю за 

дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та 

комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 428 (у редакції, 

що діяла до 07 жовтня 2022 року), щодо обов'язку ліцензіата усунути порушення 

у визначений рішенням строк та не пізніше 10 робочих днів після їх усунення 

надати до НКРЕКП письмовий звіт з належним чином завіреними копіями 

підтвердних документів. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
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комунальних послуг», Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ 

«ЧЕРКАСИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ»  

(код ЄДРПОУ 02082522) щодо недопущення надалі порушень законодавства у 

сфері теплопостачання. 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 
 

 


