
14.06.2018       УТОЧНЕНО ПОГОДЖЕНО 
 

Член НКРЕКП___________ 
 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про видачу ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»  
(далі – КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО») 

 

дата надходження 10.04.2018 
кінцевий термін розгляду __.__.2018 

 

КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) звернулося до НКРЕКП  
(вх. НКРЕКП від 10.04.2018 № ЛТ-1/18) із заявою про отримання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та переліком 
документів відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22.03.2017 № 308. 
 

Загальна характеристика: 
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 15-А  

Заявлена (встановлена) потужність 
генеруючого обладнання: 

 
5044 Гкал/год 

 

Згідно з наданими Відомостями про засоби провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії, про місця провадження господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії та технічною документацією  
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» планує здійснювати виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та 
ТЕЦ-6, які знаходяться за адресами: м. Київ, вул. Промислова, буд. 4 та м. Київ,                 
вул. Пухівська, буд. 1-А. 

При цьому, згідно Наказу Департаменту комунальної власності м. Києва від 17.05.2018 
№ 233, основні засоби ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 закріплюються за КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»            
з 01.08.2018 року. 
 

Висновки ЮД: додаються. 
 

Пропозиції УЛ: Прийняти постанову щодо видачі КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) ліцензії 
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, яка набуває 
чинності з 01 серпня 2018 року, у межах місць провадження господарської діяльності, а саме: 

 
№ 
з/п 

Назва виробничого об’єкта Місцезнаходження 
виробничого об’єкта 

Установлена теплова 
потужність 

обладнання, Гкал/год 
1 2 3 4 

1 
Теплоелектроцентраль № 5 

(ТЕЦ-5) 
м. Київ, вул. Промислова,  

буд. 4 
2716 

2 
Теплоелектроцентраль № 6 

(ТЕЦ-6) 
м. Київ, вул. Пухівська, 

буд. 1-А 
2328 

 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про видачу ліцензії з 
виробництва теплової енергії 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

 
Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про теплопостачання» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 
у межах місць провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії відповідно до додатка. 

 
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку 
має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», у строк не пізніше десяти робочих днів з 
дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку. 
 

2.   Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року. 
 
 

 
 
 
 



Додаток 
до постанови Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг 
_______________ № ________ 

 

Місця провадження господарської діяльності  
з виробництва теплової енергії  

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ 
КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) 

«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
 

№ 
з/п 

Назва виробничого об’єкта Місцезнаходження 
виробничого об’єкта 

Установлена теплова 
потужність 

обладнання, Гкал/год 
1 2 3 4 

1 
Теплоелектроцентраль    

№ 5 (ТЕЦ-5) 
м. Київ, вул. Промислова, 

буд. 4 
2716 

2 
Теплоелектроцентраль    

№ 6 (ТЕЦ-6) 
м. Київ, вул. Пухівська, 

буд. 1-А 
2328 

 
 
 



14.06.2018 ПОГОДЖЕНО 
 

Член НКРЕКП___________ 
 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про видачу ліцензії 

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 
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КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) звернулося до НКРЕКП  
(вх. НКРЕКП від 10.04.2018 № ЛТ-1/18) із заявою про отримання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії та переліком 
документів відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» та ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
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№ 233, основні засоби ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 закріплюються за КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»            
з 01.08.2018 року. 

 
 

Висновки ЮД: додаються. 
 

Пропозиції УЛ: Прийняти постанову щодо видачі КОМУНАЛЬНОМУ 
ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) ліцензії 
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, яка набуває 
чинності з 01 серпня 2018 року. 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 

Про видачу ліцензії з 
виробництва теплової енергії 
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

 

 
Відповідно до законів України «Про теплопостачання»,                      

«Про ліцензування видів господарської діяльності» та «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, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Видати КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО 
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 40538421) ліцензію 
на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової 
енергії. 

 
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку 
має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані 
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», у строк не пізніше десяти робочих днів з 
дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку. 
 

2.   Ця постанова набирає чинності з 01 серпня 2018 року. 
 
 




