
 
 
 
 

Про переоформлення лі-
цензій на безстрокові 

 
 
На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-

ністрації”, статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, статті 161 Закону України “Про теплопостачання”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку 
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України”, постанови 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”, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 15.10.2015 № 504/2015-р “Про покла-
дення функцій щодо видачі ліцензій на управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації”: 

1. Переоформити ліцензію, видану Приватному акціонерному товариству 
“Теофіпольський цукровий завод” (ідентифікаційний код 05394995, місцез-
находження: вулиця Жовтнева, буд. 12, смт Теофіполь, Теофіпольський район, 
Хмельницька область, 30600), 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 теплоелектроцент-
ралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних уста-
новках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних 
джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим 
тарифом. 

2. Ліцензію серії АВ № 617707 визнати недійсною. 
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3. Переоформити ліцензію, видану Приватному акціонерному това-
риству “Теофіпольський цукровий завод” (ідентифікаційний код 05394995, 
місцезнаходження: вулиця Жовтнева, буд. 12, смт Теофіполь, Теофіпольський 
район, Хмельницька область, 30600), на провадження господарської діяльності 
з транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розпо-
дільчими) тепловими мережами на безстрокову ліцензію з транспортування 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 
мережами, крім транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами за нерегульованим тарифом. 

4. Ліцензію серії АГ № 572482 визнати недійсною. 

5. Переоформити ліцензію, видану Приватному акціонерному това-
риству “Теофіпольський цукровий завод” (ідентифікаційний код 05394995, 
місцезнаходження: вулиця Жовтнева, буд. 12, смт Теофіполь, Теофіпольський 
район, Хмельницька область, 30600), 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 АВ № 617718  визнати недійсною. 

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

 

 

Голова адміністрації            В. Лозовий 


