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Шановна Наілє Нариманівно!

У Київській обласній державній адміністрації опрацьовано Ваш запит 
на інформацію, зареєстрований від 11.02.2021 № Л-77/01-23, щодо надання 
ліцензійних умов для провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання для суб'єктів господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, про що, в межах компетенції, 
повідомляємо.

Частиною другою статті 19 Конституції України встановлено, що 
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно з частиною першою статті 1 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації», публічна інформація – це відображена та 
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 
була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 
повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 
знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших 
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Так, постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 
№ 308 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності у сфері теплопостачання» 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 та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії (далі – Ліцензійні умови).
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Водночас інформуємо, що Ліцензійними умовами встановлено чітке 
розмежування між органами ліцензування, а саме щодо здійснення 
ліцензування НКРЕКП та обласними, Київською міською державними 
адміністраціями.

З урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» надаємо запитувану Вами інформацію.

Додаток: примірник постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 308 
«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
у сфері теплопостачання» на 16 арк. 

З повагою

Керівник апарату                                                          Марина ЧЕРНИШОВА
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Антонюк 286-86-63
Мельник 286-86-63
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