
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

02 квітня 2019 року                          м. Київ                                                   № 202 

 

 
 
Про усунення порушень ліцензійних умов у сфері виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії за результатами 
перевірки суб’єкта господарювання ‒ товариства з обмеженою 
відповідальністю  „Укртепло Київˮ 
 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністраціїˮ, „Про 
ліцензування видів господарської діяльностіˮ, „Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету 
Міністрів України від 05 серпня 2015 року № 609 „Про затвердження переліку 
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів Україниˮ, наказу Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 07 
серпня 2017 року № 1170/81 „Про затвердження Вимог до оформлення річних 
та комплексного планів здійснення заходів державного нагляду (контролю), 
унесення змін до них та звіту щодо їх виконанняˮ, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 року за  
№ 1053/30921, постанови Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від  
22 березня 2017 року № 307 „Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
водовідведенняˮ, розпорядження голови Київської облдержадміністрації від  
28 січня 2019 року № 30 „Про деякі питання організації ліцензування 
господарської діяльності у сфері централізованого водопостачання та 
водовідведення, виробництва, транспортування та постачання теплової енергії у 
Київській областіˮ: 

 
1. Товариству з обмеженою відповідальністю „Укртепло Київˮ 

(ідентифікаційний код 38727744, місцезнаходження: 01054, м. Київ,  
вул. Дмитрівська, буд. 18/24), в 30-ти денний термін з моменту опублікування 
цього розпорядження усунути виявлені порушення відповідно до акта від  
28 лютого 2019 року № 2, складеного комісією з перевірки дотримання 
ліцензійних умов у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, 
виробництва, транспортування та постачання тепової енергії в Київській 
області, за результатами проведення планового заходу державного нагляду 
(контролю) щодо додержання суб’єктом господарювання вимог ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 
(крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках), 
постачання теплової енергії та транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 



 
 
 

2 
 

2. Комісії з перевірки дотримання ліцензійних умов у сфері 
централізованого водопостачання та водовідведення, виробництва, 
транспортування та постачання теплової енергії у Київській області 
забезпечити проведення додаткової перевірки після закінчення 30-ти денного 
терміну на усунення виявлених порушень ліцензійних умов. 

 
3. Управлінню інформації та зв’язків з громадськістю Київської 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на веб-
сайті Київської облдержадміністрації. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської облдержадміністрації Назаренка Д.Ю. 
 
 
 
 
Голова адміністрації                              (підпис)                                О. Терещук 
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