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Питання для обговорення: 
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• Вимоги до отримання ліцензій 

 

• Відшкодування операційних витрат 

ліцензіатами-концесіонерами через тарифи 

 

• Фінансування інвестиційних проектів 

ліцензіатами-концесіонерами через тарифи 



ЗУ «Про Концесії» 
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Стаття 10. Істотні умови договору концесії: перелік видів   діяльності,    

здійснення яких підлягає ліцензуванню;  

Стаття 11. Ліцензування: Якщо концесіонер  здійснює  підприємницьку  

діяльність,  яка згідно з законодавством України  підлягає ліцензуванню, 

обов'язковість одержання  концесіонером в установленому  порядку 

відповідної  ліцензії  включається в істотні умови концесійного договору. 

Стаття 15. Припинення дії концесійного договору 1. Дія концесійного 

договору припиняється у разі анулювання  ліцензії,  виданої  концесіонеру  

на  здійснення відповідного виду господарської діяльності; 

3. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його  дії,  

ліквідації  концесіонера  у  зв'язку  з визнанням його банкрутом або 

анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської   

діяльності  концесіонер зобов'язаний  повернути концесієдавцю об'єкт концесії 

на умовах, зазначених у концесійному договорі. Якщо концесіонер допустив  

погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати 

концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта 

сталися не з його вини. 



ЗУ «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності» (1) 
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Стаття 4 п. 2. Особа, з якою укладено договір оренди чи концесії щодо 

об'єкта у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що 

перебуває у комунальній власності, зобов'язана протягом  трьох  місяців з 

дня підписання відповідного договору (з дня здачі об'єкта в експлуатацію,  

якщо об'єкт був збудований, добудований чи відновлений відповідно до умов  

концесійного договору)  забезпечити  відповідність  своєї матеріально-

технічної бази та штату спеціалістів ліцензійним умовам здійснення 

господарської  діяльності, для якої об'єкт береться в оренду чи концесію, і 

одержати ліцензію на відповідний вид діяльності.   

Стаття 17 п. 3. Об'єкт  у  сферах  теплопостачання,  водопостачання  та 

водовідведення,  що передається в концесію, повинен бути переданий 

концесіонеру  протягом  шести  місяців  з  дня  набрання  чинності договором,   

але   не   раніше  одержання  орендарем  ліцензії  на відповідний  вид  

діяльності.  Про  передачу  об'єкта  в  концесію представниками 

концесієдавця  та   концесіонера  складається відповідний акт. 

 

 

 



ЗУ «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у сферах 

теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у 

комунальній власності» (2) 
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Стаття 17 п. 5. Договір   концесії  об'єкта  у  сферах  теплопостачання, 

водопостачання  та  водовідведення,  що  перебуває  у  комунальній 

власності, достроково припиняється у разі: …. розірвання   договору   на   

вимогу   концесієдавця   у  разі неодержання  концесіонером з власної 

вини протягом трьох місяців з дня укладення договору концесії 

відповідної ліцензії на здійснення господарської  діяльності  -  з  моменту,  

визначеного відповідним рішенням суду; 

 

- Термін «Концесія» не згадується в нормах чинного законодавства 

з питань ліцензування 

- Проекти Ліцензійних умов, розроблених НКРЕКП та розміщених 

на її офіційному сайті містять термін «концесія» 

 

 

 

 



Чинна законодавча база щодо ліцензування та проекти 

нормативно-правових актів (1): 
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• ЗУ «Про ліцензування видів господарсько діяльності» № 222-VIII 

від 02.03.2015 (набрав чинності 28.06.2015 р.) відносить до 

ліцензованих видів діяльності:  

28) централізоване водопостачання та водовідведення, крім 

централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим 

тарифом 

29) виробництво ТЕ, транспортування ТЕ магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання ТЕ, крім виробництва, 

транспортування та постачання ТЕ за нерегульованим тарифом; 

У сфері виробництва ТЕ сьогодні існує 2 види ліцензій:  

- на провадження господарської діяльності з виробництва ТЕ на ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії; 

- на провадження господарської діяльності з виробництва ТЕ (крім діяльності з 

виробництва ТЕ на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках 

з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

 
 



Чинна законодавча база щодо ліцензування та проекти 

нормативно-правових актів (2): 
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• Указ Президента України «Про затвердження Положення про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» № 715/2014 від 10.09.2014                             

• Закон України «Про державне регулювання у сфері комунальних 

послуг» № 2479-VI від 9.07.2010 та Проект ЗУ «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах  енергетики 

та комунальних послуг» (2966-д від 19.02.2016) 
 

встановлюють, що НКРЕКП здійснює ліцензування господарської 

діяльності та контроль за дотриманням ліцензійних умов 
 

Дискусійним питанням сьогодні є повноваження НКРЕКП щодо розробки та 

затвердження Ліцензійних умов та Порядків контролю за їх дотриманням. 

Чинні ЛУ та Порядки контролю затверджені Постановами Комісії і Проект ЗУ 

залишає за нею це повноваження. Але ЗУ «Про ліцензування видів діяльності» 

визначає, що ЛУ – це нормативно-правові акти КМУ.     



Чинні Ліцензійні умови та Порядки контролю (1): 
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 У сфері теплопостачання:  

1.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 276 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва ТЕ (крім діяльності з 

виробництва ТЕ на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 

2.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 277 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з транспортування ТЕ магістральними та 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами» 

3.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 278 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання ТЕ» 

4.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 284 «Про затвердження Порядку контролю 

за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва ТЕ (крім діяльності з виробництва ТЕ на ТЕЦ, ТЕС, АЕС і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії), транспортування ТЕ магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, постачання ТЕ 

 

 



Чинні Ліцензійні умови та Порядки контролю (2): 
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У сфері теплопостачання: 

6.Постанова НКРЕ від 26.04.2006  № 540 «Про затвердження Умов та правил 

(ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва ТЕ на ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії» 

7.Постанова НКРЕ від 19.05.2011 № 882 «Про затвердження Порядку контролю за 

додержанням  ліцензіатами умов та правил здійснення діяльності, пов'язаної з 

виробництвом, передачею та постачанням ЕЕ, комбінованим виробництвом ТЕ та 

ЕЕ, виробництвом ТЕ на ТЕЦ та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії» 

У сфері водопостачання та водовідведення: 

8.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 279 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення» 

9.Постанова НКРКП від 10.08.2012  № 283 «Про затвердження Порядку контролю 

за дотриманням ліцензіатами Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» 



Вимоги чинних ліцензійних умов, підстави для відмови у 

видачі ліцензії: 
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• Всі зазначені Ліцензійні умови як умову впровадження господарської 

діяльності зазначають наявність у власності або користуванні 

ліцензіата виробничих об'єктів, де провадитиметься господарська 

діяльність 

 

До заяви на отримання ліцензії подається: засвідчена в установленому 

порядку копія документа, що підтверджує право власності суб'єкта 

господарювання або оренди ним виробничих об'єктів, де 

провадитиметься відповідний вид господарської діяльності (або для 

провадження відповідного виду господарської діяльності.) 

 

Питання: Які документи подаються ліцензіатами- концесіонерами щодо 

засобів здійснення діяльності 

 
 

 

 
 



Проекти ліцензійних умов: 
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• В кінці 2015 року на сайті НКРЕКП розміщені Проекти ліцензійних умов, 

що розроблені НКРЕКП та підлягають затвердженню КМУ 

• Постанова НКРЕК № 2961 від 10.12.2015 р. «Про затвердження Плану 

діяльності НКРЕКП з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» 

включає підготовку у 1 кв. 2016 року Проектів Постанов КМУ «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності: 

- з виробництва ТЕ (єдиний для всіх)  

- з транспортування ТЕ магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами 

- з постачання ТЕ 

- з централізованого водопостачання та водовідведення  

(При провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та/або водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних  

вимог: …1)  провадження ліцензованої діяльності можливе за умови 

наявності у ліцензіата у власності, користуванні або концесії систем 

централізованого водопостачання та/або водовідведення, розміщених у 

місці провадження діяльності;) 

 

 

 
 

 

 
 



ЗУ «Про концесії»: 
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Стаття 10. Істотні умови договору концесії: умови 

встановлення, зміни   цін (тарифів) на виготовлені (надані) 

концесіонером товари (роботи, послуги) 



ЗУ «Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів у 

    сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення,  

              що перебувають у комунальній власності» (1): 
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Стаття 15. п. 5.  Витрати,  необхідні  для  підтримання наданого в концесію 

об’єкта  в  робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, 

обслуговування,  ремонту  тощо)  та  одержання первинно визначеної суми   

майбутніх   економічних   вигод   від   його  використання, здійснюються  за  

рахунок  концесіонера  та  включаються до складу витрат  концесіонера.  

Витрати, пов’язані з поліпшенням наданого в концесію  об’єкта 

(модернізація,    модифікація,  добудова, дообладнання,   реконструкція  тощо),  

які  зумовлюють збільшення майбутніх  економічних вигод, первинно очікуваних 

від використання об’єкта, здійснюються за  рахунок  амортизаційних 

відрахувань, а також  за  рахунок інших джерел, передбачених умовами 

договору, та відображаються як капітальні інвестиції, що включаються у 

вартість об’єкта, наданого в концесію. 

Стаття 20. ….Концесіонер має право на адекватне і ефективне  

відшкодування витрат,  зроблених  у  зв'язку  з поліпшенням майна,  

отриманого в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не 

передбачено концесійним договором.  

 



ЗУ «Про особливості передачі ….» (2): 
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Стаття 16. п. 3. Концесіонер повинен відповідно до  умов  концесійного договору  за  

рахунок  власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне  

переоснащення)  об'єкта,  отриманого  в концесію.  Проведення таких поліпшень не 

тягне за собою перегляду концесійного платежу. У разі поліпшення майна, отриманого 

в концесію, яке проведено за  рахунок  коштів  концесіонера  та  за згодою 

концесієдавця, чи створення  (будівництва)  концесіонером  майна  на  виконання умов 

концесійного  договору концесієдавець зобов’язаний відшкодувати за рахунок   

коштів   відповідного   місцевого  бюджету  концесіонеру витрати, здійснені у  

зв’язку із зазначеним поліпшенням, або вартість  створеного  (збудованого)  

майна  в  частині, що не була компенсована  концесіонеру  в результаті 

концесійної діяльності за рахунок тарифів  та  інших  джерел  фінансування,  

передбачених законодавством  і концесійним договором. п. 4.: У  разі припинення 

концесійного договору до закінчення строку його дії внаслідок невиконання 

концесієдавцем своїх обов’язків або з  інших  підстав, що не залежать від 

концесіонера, концесієдавець зобов’язаний   відшкодувати   за  рахунок  відповідного  

місцевого бюджету  концесіонерові  невідшкодовану  протягом  дії договору за 

рахунок   тарифів   та  інших  джерел  фінансування, передбачених законодавством   

і   концесійним   договором,  вартість створених (збудованих)  за  рахунок  

концесіонера об’єктів та проведеного за його рахунок поліпшення наданого в концесію 

об’єкта. 



Порядки формування тарифів (1): 
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• Проект Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та 

постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої 

води» (сайт НКРЕКП 01.12.2015) 

• Постанова НКРЕ від 12.10.2005 року № 896 «Про затвердження Порядку 

розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії» 

• Постанова НКРЕ від 12.10.2005 року № 897 «Про затвердження Порядку 

розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється 

когенераційними установками» 

• Проект Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення» (сайт 

НКРЕКП 10.12.2015) 

• Проект Постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на постачання холодної води, водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем)» (сайт НКРЕКП 10.12.2015) 

 



Порядки формування тарифів (2): 
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• Постанова НКРЕ від 12.10.2005 року № 896 «Про затвердження Порядку 

розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється на 

ТЕЦ, ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії»: 

2. Дія Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, що мають у власності 

теплоелектроцентралі (ТЕЦ), теплові електричні станції (ТЕС), атомні електричні 

станції (АЕС) та установки з використанням нетрадиційних або поновлюваних 

джерел енергії, незалежно від їх відомчої належності та форм власності, які 

здійснюють або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність з 

комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.  

• Постанова НКРЕ від 12.10.2005 року № 897 «Про затвердження Порядку 

розрахунку тарифів на електричну та теплову енергію, що виробляється 

когенераційними установками»: 

2. Дія Порядку поширюється на суб'єкти господарювання, що мають у власності 

когенераційні установки (далі - суб'єкти господарювання), незалежно від їх відомчої 

належності та форм власності, які здійснюють або мають намір здійснювати 

діяльність з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.  

 

 

 

 

 
 



Особливі витрати, що виникають при концесії: 
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• Концесійний платіж (істотні умови договору концесії, Методика   

розрахунку  та  граничні  розміри  концесійних платежів визначаються 

КМУ) 

• Страхування (страхування концесіонером   об'єктів   концесії,   взятих   у 

концесію) 

• Амортизація (відповідно до Проекту Порядку формування тарифів 

амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і 

нематеріальних активів розраховується відповідно до вимог Податкового 

кодексу України) 

• Концесіонер може нести витрати на етапі проведення конкурсу та 

підписання договору концесії:  витрати на аудит комунального 

підприємства, оцінку, реєстраційний внесок;  витрати на проведення 

нотаріального посвідчення договору концесії та його реєстрації,  витрати 

на послуги ЗМІ, проведення громадських слухань тощо. Питання:  

- Чи підлягають такі витрати відшкодуванню в тарифі на ЛВД та комунальні 

послуги? Чи такі витрати повинні відшкодовуватися за рахунок власних 

коштів (прибутку) концесіонера? 

 

 

 



Проекти Порядків формування тарифів (3): 

18 

• Витрати пов'язані з концесією відсутні в Проектах Порядків 

формування тарифів  

Де повинні ліцензіати відображати ці витрати? у складі інших прямих 

витрат (витрат, що включаються до виробничої собівартості і до 

складу яких включаються всі необхідні виробничі витрати, які можуть 

бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат 

(відповідного виду ліцензованої діяльності).  

• У разі зміни протягом строку дії тарифів обсягу окремих витрат, 

пов'язаних із провадженням ліцензованої діяльності, з причин, які не 

залежать від ліцензіата, зокрема збільшення або зменшення 

амортизаційних відрахувань, тарифи можуть перераховані шляхом 

коригування лише тих складових частин структури тарифів, за якими 

відбулися цінові зміни в бік збільшення або зменшення 

 

 



Фінансування інвестиційних проектів (1): 
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• Фінансування інвестицій здійснюється через дві складові тарифу – 

прибуток та амортизацію. Планування прибутку для включення в 

тариф обґрунтовується Інвестиційної Програмою ліцензіата, що 

розробляється, погоджується та затверджується відповідно до: 

- ПОРЯДОК розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм 

суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та 

водовідведення та ПОРЯДОК розроблення, погодження та затвердження 

інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання 
 

Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України від 

14.12.2012  № 630, Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері комунальних послуг від 14.12.2012  № 381: 

- Амортизація – джерело фінансування Інвестиційних програм 

- До встановлення тарифів, що забезпечують відшкодування економічно 

обґрунтованих планових витрат, обсяг коштів на фінансування 

інвестиційних програм, як правило, визначається в межах 

амортизаційних відрахувань, нарахованих ліцензіатом за звітний період, що 

передує схваленню (погодженню) інвестиційної програми. 

 

 

 

 

 
 



Фінансування інвестиційних проектів (2): 
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• Дія Наказу № 630 / Постанови № 381 не поширюється на діяльність з 

виробництва ТЕ на  ліцензіатів, що виробляються теплову енергію на ТЕЦ, 

ТЕС, АЕС та на установках з використанням нетрадиційних або 

поновлюваних джерел енергії.  

• Відповідно до Наказу № 630 / Постанови № 381 Інвестиційна програма: 

- затверджується ліцензіатом згідно з його установчими 

документами 

- погоджується органом місцевого самоврядування 

- схвалюється НКРЕКП 

Інформацію про Інвестиційні програми можна знайти на сайті НКРЕКП у 

вигляді Постанов, сайтах суб'єктів господарювання та ОМС 

 

 

 

 

 

 

 
 


