
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
18.04.2018 № 144-л 

 
Про переоформлення підприємству з іноземними інвестиціями у формі 
приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат» 
ліцензії 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 
поновлюваних джерел енергії) 
 
 

Керуючись частиною 6 статті 21 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» (далі – Закон), постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», на підставі заяви ліцензіата – підприємства з 
іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства 
«Запорізький залізорудний комбінат» (ідентифікаційний код 00191218) від 
30.03.2018 № 01-06/740: 

 
1. Переоформити ліцензію 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 
поновлюваних джерел енергії), яка була видана підприємству з іноземними 
інвестиціями у формі закритого акціонерного товариства «Запорізький 
залізорудний комбінат (ідентифікаційний код 00191218) строком на п’ять років 
на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 24.04.2013 № 24-л 
«Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії ЗАТ «Запорізький 
залізорудний комбінат» та переоформлена підприємству з іноземними 
інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «Запорізький 
залізорудний комбінат» (ідентифікаційний код 00191218) в зв’язку зі зміною 
найменування юридичної особи на підставі розпорядження голови 
облдержадміністрації від 07.07.2014 № 20-л «Про переоформлення ліцензії з 
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виробництва теплової енергії підприємству з іноземними інвестиціями у формі 
приватного акціонерного товариства «Запорізький залізорудний комбінат». 

 
2. Ліцензія є безстроковою. 
 
3. Ліцензію серії АЕ № 292456 визнати недійсною. 
 
4. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

обласної державної адміністрації в строки, передбачені Законом, здійснити 
подальшу роботу з переоформлення ліцензії. 

 
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Скоблікова В.В. 
 
 
 
Виконуючий обов’язки голови 
обласної державної адміністрації     Е.А. Гугнін 
 
 


