
 
 
 
 

Про переоформлення ліцензій 
на безстрокові 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, статей 16, 161 Закону України “Про теплопостачання”, підпунк-
ту 5 пнкту 2 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців” та деяких інших законодавчих актів Ук-
раїни щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань”, розділу IV “При-
кінцеві та перехідні положення” Закону України “Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг”, постанов Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили 
чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”, Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провад-
ження господарської діяльності у сфері теплопостачання”, розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 15.10.2015 № 504/2015-р “Про по-
кладення функцій щодо видачі ліцензій на управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації”, відповідно до протокольного рішення 
ліцензійної комісії від 13.12.2018 року № 53: 

1. Переоформити ліцензію серії АЕ № 199675, видану комунальному 
підприємству “Південно-західні тепломережі”, на провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва 
теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних 
електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням 
нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії) на безстрокову ліцензію з 
виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на тепло-
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електроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенера-
ційних установках та установках з використанням нетрадиційних або понов-
лювальних джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульо-
ваним тарифом. 

2. Ліцензію серії АЕ № 199675 визнати недійсною. 

3. Переоформити ліцензію серії АЕ № 199676, видану комунальному під-
приємству “Південно-західні тепломережі”, на провадження господарської 
діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами на безстрокову ліцензію з транспор-
тування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепло-
вими мережами, крім транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами за нерегульованим тарифом. 

4. Ліцензію серії АЕ № 199676 визнати недійсною. 

5. Переоформити ліцензію серії АЕ № 199677, видану комунальному 
підприємству “Південно-західні тепломережі”, на провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії на безстрокову ліцензію з постачання 
теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом. 

6. Ліцензію серії АЕ № 199677 визнати недійсною. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


