
 

 

 

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАГЛЯДУ УКРАЇНИ 

             

          Н А К А З 

20 січня 2020 р.       Київ                        № 9  

Про затвердження змін до 

наказу Держенергонагляду 

від 26 листопада 2019 року № 141 

Відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», спільного 

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), внесення змін до них та звіту щодо їх 

виконання», Положення про Державну інспекцію енергетичного нагляду 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 

2018 року № 77, та у зв’язку зі зміною найменувань окремих суб’єктів 

господарювання  

 

н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити зміни до Річного плану здійснення заходів державного 

нагляду (контролю) Державної інспекції енергетичного нагляду України на 

2020 рік, затвердженого наказом Держенергонагляду від 26 листопада              

2019 року № 141, що додаються. 

2. Управлінню державного нагляду у галузі теплопостачання (Ю. Клочков) 

у найкоротший термін забезпечити доведення цього наказу до Державної 

регуляторної служби України та розміщення цього наказу на вебсайті 

Пілотного модуля планування заходів державного нагляду (контролю). 

3. Управлінню інформаційно-аналітичного забезпечення (В. Курінний) 

забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Державної 

інспекції енергетичного нагляду України. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                        Максим МАЛАШКІН 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Держенергонагляду 

від 20 січня 2020 р. № 9 

Зміни  

до Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Державної інспекції енергетичного нагляду України на 2020 рік 

№ 

Найменування 

суб’єкта 

господарювання 

Місце 

провадження 

господарської 

діяльності 

суб'єкта 

господарювання 

або його 

відокремлених 

підрозділів 

Ідентифікацій-

ний код 

юридичної 

особи або 

реєстраційний 

номер 

облікової 

картки 

платника 

податків 

фізичної особи 

– підприємця 

(серія (за 

наявності) та 

номер 

паспорта*) 

Предмет здійснення 

заходу державного 

нагляду (контролю) 

Ступінь 

ризику 

Дата 

початку 

здійснення 

заходу 

Строк 

здійснення 

заходу 

Наймену-

вання 

органу 

державного 

нагляду 

(контролю) 

Наявність 

в 

комплекс-

ному плані 

Сфера 

державного 

нагляду 

(контролю) 

84 

КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«КРЕМІНСЬКА 

БАГАТОПРО-

ФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ 

КРЕМІНСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ 

РАДИ» (КНП 

«КРЕМІНСЬКА 

БЛ 

КРЕМІНСЬКОЇ 

РАЙРАДИ) 

92900, 

Луганська обл., 

Кремінський 

район, місто 

Кремінна, 

ВУЛИЦЯ 

ПОБЄДИ, 

будинок 1 А 

25356637 

Технічний стан 

резервних 

автономних джерел 

живлення або 

відповідність 

внутрішніх схем 

електропостачання 

категорійності 

споживача та його 

струмоприймачів 

Середній 07.02.2020 10 

Управління 

Державної 

інспекції 

енергетич-

ного 

нагляду 

України у 

Луганській 

області 

Так 

Галузь 

електроенер-

гетики 

 



3 
 

280 

КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСЬВО 

«МАРКІВСЬКА 

БАГАТОПРО-

ФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ 

МАРКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ 

РАДИ» (КНП 

«МАРКІВСЬКА 

БПЛ МРР») 

92400, 

Луганська обл., 

Марківський 

район, селище 

міського типу 

Марківка, 

ВУЛИЦЯ 

ЦЕНТРАЛЬНА, 

будинок 6 

01983677 

 Технічний стан 

резервних 

автономних джерел 

живлення або 

відповідність 

внутрішніх схем 

електропостачання 

категорійності 

споживача та його 

струмоприймачів 

Середній 19.02.2020 10 

Управління 

Державної 

інспекції 

енергетич-

ного 

нагляду 

України у 

Луганській 

області 

Так 

Галузь 

електроенер-

гетики 

360 

КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО 

«ТРОЇЦЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНЕ 

МЕДИЧНЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ» 

(КНП «ТРОЇЦЬКЕ 

ТМО») 

92100, 

Луганська обл., 

Троїцький 

район, селище 

міського типу 

Троїцьке, 

ВУЛИЦЯ 

ВИНОГРАДНА, 

будинок 11 

01983720 

Технічний стан 

резервних 

автономних джерел 

живлення або 

відповідність 

внутрішніх схем 

електропостачання 

категорійності 

споживача та його 

струмоприймачів 

Середній 10.02.2020 10 

Управління 

Державної 

інспекції 

енергетич-

ного 

нагляду 

України у 

Луганській 

області 

Так 

Галузь 

електроенер-

гетики 

 

 

_____________________________________________ 

 


