
 
 
 
 

                                                        Голові  НКРЕКП 
                 Членам НКРЕКП                                               
 

ОБҐРУНТУВАННЯ   
до рішення щодо схвалення проєкту постанови НКРЕКП  

«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 затвердження ліцензійних умов на право провадження господарської 
діяльності у сфері теплопостачання.  

На виконання вимог чинного законодавства постановою НКРЕКП від 22.03.2017                      
№ 308 затверджено: 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії; 

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

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання теплової 
енергії (далі – Ліцензійні умови). 

У зв’язку з необхідністю приведення ліцензійних умов у сфері теплопостачання до 
положень законодавства, зокрема, Закону України «Про енергетичну ефективність», 
який  визначає правові, економічні та організаційні засади відносин, що виникають у 
сфері забезпечення енергетичної ефективності під час виробництва, транспортування, 
передачі, розподілу, постачання та споживання енергії, Управлінням ліцензування 
розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання».  
        Оскільки проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» має ознаки 
регуляторного акта, згідно із статтею 15 Закону України «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», він має 
бути оприлюднений на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і 
пропозицій. 
 

   З огляду на зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 
пропозицією: 
          1. Схвалити  проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання». 

2. Розмістити проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання» 
на офіційному вебсайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій. 
 
 
Начальник Управління ліцензування                                          Ю. Антонюк 
 



                                                                   

 
 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

 

 

 ПОСТАНОВА   
     

 

 

_____________                                                                                  _________ 
 

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 ліцензування видів 

господарської діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

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

ефективність» 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. 

 

 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                                                     К. Ущаповський 



 

 

 

                      

                                            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: 
абзац сьомий пункту 1.4 після знаків та слів ««Про ліцензування видів 

господарської діяльності»» доповнити знаками та словами ««Про комбіноване 
виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання 
скидного енергопотенціалу», «Про енергетичну ефективність»»; 

в абзаці другому пункту 1.6 слова «та установках з використанням 
альтернативних джерел енергії» виключити; 

 
2) у пункті 3.2 глави 3:  
підпункт 10 доповнити словами та знаками «та використовувати кошти, 

отримані за рахунок діяльності з виробництва теплової енергії, за цільовим 
призначенням і забезпечувати ліцензовану діяльність за принципом 
економічної доцільності та досягнення найнижчої собівартості;»; 

підпункт 17 доповнити знаками, словами та абревіатурою «(для суб’єктів 
господарювання, ліцензування яких здійснює НКРЕКП)»; 

підпункт 21 виключити. 
У зв’язку з цим підпункти 22 – 32 вважати відповідно підпунктами 21 – 31; 
підпункт 25 виключити. 
У зв’язку з цим підпункти 26 – 31 вважати відповідно підпунктами 25 – 30; 
доповнити новим підпунктом такого змісту: 
«31) забезпечувати проведення енергетичного аудиту відповідно до 

вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність».     
          
2. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами: 



 

 

 

 
1) абзац восьмий пункту 1.3 глави 1 після знаків та слів ««Про 

ліцензування видів господарської діяльності»» доповнити знаками та словами 
««Про енергетичну ефективність»»; 
                                      

2) у пункті 3.2 глави 3:  
підпункт 18 доповнити знаками, словами та абревіатурою «(для суб’єктів 

господарювання, ліцензування яких здійснює НКРЕКП)»; 
доповнити двома новими підпунктами такого змісту: 
«30) не вживати будь-яких заходів, що перешкоджають здійсненню 

енергосервісу та інших енергоефективних заходів, що стримують розвиток 
ринків енергосервісу та інших енергоефективних заходів, у тому числі шляхом 
зловживання монопольним становищем, зокрема, порушення строків видачі 
технічних умов на підключення (приєднання) до мереж, створення перешкод 
суб’єктам господарювання у процесі конкуренції, досягнення неправомірних 
переваг у конкуренції відповідно до Закону України «Про енергетичну 
ефективність»; 

 
31) забезпечувати проведення енергетичного аудиту відповідно до вимог, 

визначених Законом України «Про енергетичну ефективність».». 
 
3. У Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії: 
 
1) абзац шостий пункту 1.3 глави 1 після знаків та слів ««Про 

ліцензування видів господарської діяльності»» доповнити знаками та словами 
««Про енергетичну ефективність»»; 

 
2) у пункті 3.2 глави 3:  
підпункт 20 доповнити знаками, словами та абревіатурою «(для суб’єктів 

господарювання, ліцензування яких здійснює НКРЕКП)»; 
підпункт 26 після слів та знаку «кол-центр» доповнити знаками та 

словами «/телефонної «гарячої лінії»»; 
доповнити чотирма новими підпунктами такого змісту: 
«31) забезпечити досягнення цільового показника щорічного скорочення 

споживання енергії, затвердженого Кабінетом Міністром України;  
 
32) виконувати завдання державних цільових програм у сфері 

забезпечення енергетичної ефективності; 
 
33) не вживати будь-яких заходів, що перешкоджають здійсненню 

енергосервісу та інших енергоефективних заходів, стримують розвиток ринків 
енергосервісу та інших енергоефективних заходів, у тому числі шляхом 
недобросовісної конкуренції, досягнення неправомірних переваг у конкуренції 
відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність»; 

 



 

 

 

34) забезпечувати проведення енергетичного аудиту відповідно до 
вимог, визначених Законом України «Про енергетичну ефективність».». 

 
         
 Начальник Управління ліцензування                                 Ю. Антонюк        


