
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 
10.01.2018 № 1-л 

 
Про анулювання ліцензій, виданих приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс» на провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії 
 
 

Керуючись ст. 16 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», у зв’язку із наявністю в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи – приватного підприємства 
«Оріхівтеплосервіс» (ідентифікаційний код 38052228): 

 
1. Анулювати ліцензії: 
1) серії АЕ № 190386, яка видана приватному підприємству 

«Оріхівтеплосервіс» (ідентифікаційний код 38052228) на провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, 
що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії) 
на підставі розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2012 № 22-л 
«Про видачу ліцензії з виробництва теплової енергії приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс»; 

2) серії АВ № 466698, яка видана приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс» (ідентифікаційний код 38052228) на провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними та 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами на підставі розпорядження 
голови облдержадміністрації від 07.07.2012 № 23-л «Про видачу ліцензії з 
транспортування теплової енергії приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс»; 



 2

3) серії АЕ № 466697, яка видана приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс» (ідентифікаційний код 38052228) на провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії на підставі 
розпорядження голови облдержадміністрації від 07.07.2012 № 24-л «Про 
видачу ліцензії з постачання теплової енергії приватному підприємству 
«Оріхівтеплосервіс». 

 
2. Рішення про анулювання ліцензій набирає чинності з дня видання 

цього розпорядження. 
 
3. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

обласної державної адміністрації в строки, передбачені Законом, подати в 
електронному вигляді до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомості про 
анулювання ліцензій. 

 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Скоблікова В.В. 
 
 
 
Голова обласної 
державної адміністрації      К.І. Бриль 
 
 
 
 


