
 

Департамент ліцензійного 

контролю  

«_ _»___________2023 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» 

щодо недопущення надалі порушень законодавства та Ліцензійних умов з виробництва 

теплової енергії» та проєкту розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ТОВ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії» 

 

Сектором НКРЕКП у Кіровоградській області було проведено планову перевірку 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (далі – ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ», Підприємство, Ліцензіат) 

(код ЄДРПОУ 31678853) вимог законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва) 

за період діяльності 2021 – 2022 років, за результатами якої складено Акт від 08 лютого 2023 

року № 88. Листом від 14 лютого 2023 року № 352 Ліцензіатом надано пояснення до Акту 

планової перевірки. 

Перевіркою встановлено наступні порушення: 

№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1

1 

підпункт 3.1  

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

 

 

Порушення щодо дотримання вимог законів України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», «Про теплопостачання», інших актів 

законодавства, якими регулюється діяльність у сфері 

природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме 

абзацу другого, а саме абзацу другого пункту 2 постанови 

КМУ від 26.05.2021 № 520 «Про визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України», щодо залишення діючими поточних рахунків із 

спеціальним режимом використання, відкриті 

теплопостачальними та/або теплогенеруючими 

організаціями та їх структурними підрозділами для 

зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову 

енергію та/або надані комунальні послуги з 

централізованого опалення, послуги з постачання 

теплової енергії, послуги з централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всіма 

категоріями споживачів пізніше ніж до 1 жовтня 2021 

року 

Перевіркою встановлено, що Підприємством 18 жовтня 2021 року закрито в                                                                   

АТ «Державний ощадний банк України» поточні рахунки із спеціальним режимом 

використання (згідно Довідки АТ «Державний ощадний банк України» від 23.10.2021 № 109.33-

08/1/920) з порушення термінів 17 днів. 
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2

2 

підпункт 1 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення щодо обов’язку ліцензіата зберігати 

протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися 

органу ліцензування відповідно до вимог Закону 

України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності». 

Перевіркою встановлено, що у підприємства відсутні оригінали документів, а саме: 

Свідоцтво про право власності на комплекс будівель котельні № 3 від 14.06.2005 № 178, Договір 

від 31.03.2004 № 097/2004 на виготовлення та передачу у власність газового двигуна-генератора 

ДвГІА-630 та Договір купівлі-продажу від 22.04.2008 № PS/С/34-08 на газопоршневу 

електрогенераторну установку Caterpillar G3508 копії яких подавались до НКРЕКП та повинні 

зберігатись у ліцензіата, протягом дії ліцензії. 

3

3 

підпункт 5 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення щодо виконання рішень органу 

ліцензування у строки, встановлені відповідним 

рішенням: 

 а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від 07 липня 2021 

року № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання» щодо подання до органу 

ліцензування документів, якими доповнено перелік 

документів, які додаються до заяви про отримання 

ліцензії, протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цією постановою. 

Перевіркою встановлено, що Підприємство подало до НКРЕКП Додаток 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» з порушенням терміну подачі 32 дні. 

4 

підпункт 7 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення у частині обов’язку вести 

бухгалтерський облік господарської діяльності 

відповідно до національних положень 

(стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та окремий облік доходів з виробництва 

теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого 

НКРЕКП. 

Перевіркою встановлено, що у ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» відсутній окремий 

облік доходів за ліцензованим видом діяльності виробництво теплової енергії, відповідно до 

вимог пункту 1.9 глави 1 Порядку (правил) організації та ведення обліку за ліцензованими 

видами діяльності суб'єктами господарювання у сфері теплопостачання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 10.10.2017 № 1223 (далі – Порядок 1223), щодо ведення 

бухгалтерського обліку окремо за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері 

теплопостачання та кожним іншим видом діяльності ліцензіата, та пункту 10.3. глави 10 

Порядку 1223 щодо обліку доходів за кожним ліцензованим видом діяльності у сфері 

теплопостачання. 

 

5 

підпункт 9 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов 

з виробництва 

Порушення в частині обов’язку ліцензіата 

здійснювати продаж виробленої теплової енергії за 

тарифами, що встановлюються уповноваженим 
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законом державним колегіальним органом або 

органами місцевого самоврядування в межах наданих 

повноважень. 
 

Перевіркою встановлено, що у 2021 році Підприємство здійснило продаж виробленої 

теплової енергії, окрім зазначеним у постанові НКРЕКП від 15.12.2016 № 2272 «Про 

встановлення тарифів на виробництво теплової енергії СП ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (зі 

змінами) категоріям споживачів, ще категорії споживачів «Бюджетні установи».  

6 

пункту 1 глави 4 

Ліцензійних умов з 

виробництва року 

Порушення у частині провадження господарської 

діяльності виключно із теплогенеруючими 

установками, зазначеними у відомостях про засоби та 

місця провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії, що мають належати 

здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, 

користування або перебувати у концесії. 

Перевіркою встановлено, що у Ліцензіата відсутній документ, що підтверджує право 

власності або користування двигуном-генератором  ДвГІА-630 із зав. № 22-385. 

 

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1. Постанову, якою застерегти ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» щодо недопущення 

надалі порушень законодавства та Ліцензійних умов з виробництва. 

2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов’язати  

ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» у термін до: 

1)  01 серпня 2023 року усунути порушення підпункту 7 пункту 3.2  глави 3 

Ліцензійних умов № 308 у частині ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності 

відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку та окремий облік доходів з виробництва теплової енергії відповідно до порядку, 

затвердженого НКРЕКП; 

2) 01 лютого 2024 року усунути порушення: 

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії щодо 

обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися органу 

ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності»; 

пункту 1 глави 4 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії у частині 

провадження господарської діяльності виключно на теплогенеруючих установках, зазначених 

у відомостях про засоби та місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії, що мають належати здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування 

або перебувати у концесії. 

 

 

Директор Департаменту                                                                              Я. ЗЕЛЕНЮК 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про застереження ТОВ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» щодо 

недопущення надалі порушень 

законодавства у сфері теплопостачання та 

Ліцензійних умов з виробництва теплової 

енергії  

 

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 планової 

перевірки від 08 лютого 2023 року № 88, проведеної на підставі Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, 

постанови НКРЕКП від 24 січня 2023 року № 137 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» з виробництва 

теплової енергії» та посвідчення на проведення планової перевірки від 

27 грудня 2022 року № 457, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код 

ЄДРПОУ 31678853) порушено законодавство у сфері теплопостачання та 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва теплової 

енергії), а саме: 

пункт 3.1 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії щодо 

дотримання вимог законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

теплопостачання», інших актів законодавства, якими регулюється діяльність у 
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сфері природних монополій та у сфері теплопостачання, а саме пункту 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року  

№ 520 «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» щодо залишення діючими не пізніше ніж до 01 жовтня  

2021 року поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті 

теплопостачальними та/або теплогенеруючими організаціями та їх 

структурними підрозділами для зарахування коштів, що надходять за спожиту 

теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, 

послуги з постачання теплової енергії, послуги з централізованого постачання 

гарячої води, послуги з постачання гарячої води за всіма категоріями 

споживачів; 

пункт 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії, а 

саме: 

підпункт 1 щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії 

документи, копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог 

Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

підпункт 5 щодо виконання рішення органу ліцензування у строки, 

встановлені відповідним рішенням, а саме пункту 2 постанови НКРЕКП від  

07 липня 2021 року № 1085 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» щодо подання 

до органу ліцензування документів, якими доповнено перелік документів, які 

додаються до заяви про отримання ліцензії, протягом трьох місяців з дня 

набрання чинності цією постановою; 

підпункт 7 у частині обов’язку вести бухгалтерський облік господарської 

діяльності відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку та окремий облік доходів з виробництва 

теплової енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП; 

підпункт 9 щодо обов’язку ліцензіата здійснювати продаж виробленої 

теплової енергії за тарифами, що встановлюються уповноваженим законом 

державним колегіальним органом або органами місцевого самоврядування в 

межах наданих повноважень; 

пункт 1 глави 4 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії у 

частині провадження господарської діяльності виключно на теплогенеруючих 

установках, зазначених у відомостях про засоби та місця провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що мають належати 

здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування або перебувати 

у концесії. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код ЄДРПОУ 31678853) щодо недопущення 

надалі порушень законодавства у сфері теплопостачання та Ліцензійних умов з 

виробництва теплової енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

 
___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про усунення порушення ТОВ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» Ліцензійних 

умов з виробництва теплової енергії 
 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки від 08 лютого  

2023 року № 88, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СВІТЛОВОДСЬКПОБУТ» (код ЄДРПОУ 31678853) у термін до: 

 

1) 01 серпня 2023 року усунути порушення підпункту 7 пункту 3.2 

глави 3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від  

22 березня 2017 року № 308 (далі – Ліцензійні умови з виробництва теплової 

енергії), у частині ведення бухгалтерського обліку господарської діяльності 

відповідно до національних положень (стандартів)/міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку та окремий облік доходів з виробництва теплової 

енергії відповідно до порядку, затвердженого НКРЕКП; 
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2) 01 лютого 2024 року усунути порушення: 

підпункту 1 пункту 3.2 глави 3 Ліцензійних умов з виробництва теплової 

енергії щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії ліцензії документи, 

копії яких подавалися органу ліцензування відповідно до вимог Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності»; 

пункту 1 глави 4 Ліцензійних умов з виробництва теплової енергії у 

частині провадження господарської діяльності виключно на теплогенеруючих 

установках, зазначених у відомостях про засоби та місця провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що мають належати 

здобувачу ліцензії (ліцензіату) на праві власності, користування або перебувати 

у концесії. 
 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


