1

Реєстр
теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії

№

1

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

24.05.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство теплових
мереж "Каховтеплокомуненерго"

7

05449897

8

9

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Перчиць Анатолій
Іванович,
т.(05536) 2-01-38

Ліцензія на виробництво ТЕ видана згідно рішення
НКРКП від 12.10.2012 №332 Ліцензія на
транспортування ТЕ видана згідно рішення НКРКП
від 12.10.2012 №332
Ліцензія на постачання ТЕ видана згідно рішення
НКРКП від 12.10.2012 №332

2 925 233,68

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 403 765,66

23 083 021,38

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

7 407 543,46

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

74800, Херсонська область,
м.Каховка, вул.Соборності,
20а
т.(05536) 2-01-38

Директор - Козлов Олексій
Олександрович
т. (0619) 44-03-74
ф. (0619) 44-06-49

Ліцензія на виробництво ТЕ, видана згідно рішення
НКРЕКП від 12.10.2012 №338 (переоформлена згідно
рішення від 31.05.2016 №871);
Ліцензія на транспортування ТЕ, видана згідно
рішення НКРЕКП від 12.10.2012 №338
(переоформлена згідно рішення від 31.05.2016 №871);
Ліцензія на постачання ТЕ, видана згідно рішення
НКРЕКП від 12.10.2012 №338 (переоформлена згідно
рішення від 31.05.2016 №871)

14

2

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Мелітопольські
теплові мережі"

05541114

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

72310, Запорізька область,
м.Мелітополь,
вул.Покровська
(Луначарського), буд. 61.
т. (0619) 44-03-74
ф. (0619) 44-06-49

3

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Комунальне підприємство
"Кривбасводоканал"

03341316

Забір, очищення та постачання
води.
Каналізація, відведення й
очищення стічних вод.

50027, Дніпропетровська
область, м. Кривий Ріг,
Дзержинський район,
вул.Єсеніна, буд.6А
тел. (0564) 92-27-19
ф. (0564) 92-27-08

Директор - Марков Сергій
Юрійович
тел. (0564) 92-27-19
ф. (0564) 92-27-08

Ліцензія централізоване водопостачання і
водовідведення, видана згідно рішення НКРЕКП від
06.07.2012 №240 (переоформлена згідно рішення від
25.03.2016 №487)

68 296 567,76

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

44 529 698,14

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Дочірне підприємство
"Софіївкатеплоенерго"
комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

20242573

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

53100, Дніпропетровська
область, Софіївський район,
смт Софіївка, вул.
Молодіжна, 16
т.(05650) 2-93-00
ф.(05650) 2-93-70

Виконуючий обов'язки
директора Невров Максим
Євгенович
т.(05650) 2-93-00
ф.(05650) 2-93-70

Ліцензія на виробництво ТЕ видана
Дніпропетровською ОДА згідно розпорядження від
22.10.2015 №154-теп
Ліцензія на транспортування ТЕ видана
Дніпропетровською ОДА згідно розпорядження від
22.09.2016 №177-теп
Ліцензія на постачання ТЕ видана Дніпропетровською
ОДА згідно розпорядження від 22.09.2016 №177-теп

3 592 854,01

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

32 981,68

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Комунальне підприємство
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

49005, м.Дніпро,
вул.Феодосіївська, буд.7
т.(0562) 47-02-13
ф.(056) 377-28-56

Генеральний директор Масалов Михайло Вікторович
т.(0562) 47-02-13
ф.(056) 377-28-56

Ліцензія на виробництво ТЕ серія АЕ
№ 291943, видана Дніпропетровською ОДА згідно
розпорядження від 20.02.2014 №129-теп;
Ліцензія на транспортування ТЕ серія АЕ
№ 291944, видана Дніпропетровською ОДА згідно
розпорядження від 20.02.2014 №129-теп;
Ліцензія на постачання ТЕ серія АЕ
№ 291945, видана Дніпропетровською ОДА згідно
розпорядження від 20.02.2014 №129-теп

5 614 488,33

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 430 110,50

Керівник - Кривенко Василь
Васильович

Ліцензія на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
рішення НКРЕКП №1001 від 27.07.2006
(переоформлено постановою від 10.11.2015 №2734)
ліцензія на виробництво електричної енергії, рішення
НКРЕКП від 16.08.2000 №851 (переоформлено
постановою від 10.11.2015 №2734)

0,00

-

-

-

-

100 536 120,33

359 424 771,89

-

-

-

-

113 914 370,95

-

-

-

-

521 378,72

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 845 803,66

4

5

6

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

7

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Наказ Мінрегіону
від 12.04.2018
№ 89

30982775

Приватне акціонерне товариство
"Білоцерківська
теплоелектроцентраль"

30664834

Виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС,
09100, Київська область,
АЕС, когенераційних установках
місто Біла Церква, вулиця
та установках з використанням
Петра Запорожця, будинок
нетрадиційних або поновлюваних
361
джерел енергії;
виробництво електричної енергії

Приватне акціонерне товариство
"Харківська ТЕЦ – 5"

05471230

Виробництво електричної
Ліцензія на виробництво електричної енергії №507799
енергії;
62371, с. Подвірки,
видана 04.08.2010 р.;
виробництво теплової енергії на
Дергачівський район,
Голова правління - Мінкович
ліцензія на виробництво теплової енергії на ТЕЦ та
ТЕЦ та установках з
Харківська область, Україна Олександр Володимирович т.
установках з використанням нетрадиційних або
використанням нетрадиційних
т. (057) 372-10-29; ф. (057)
(057) 372-10-29
поновлюваних джерел енергії № 501414, видана
або поновлюваних джерел енергії
731-42-98
04.08.2010 р.

Виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та
установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії;
49047, м. Дніпро. Вул.
виробництво електричної енергії; Криворізька 1, тел. (0562)
постачання електричної енергії за 34-39-04 факс (0562) 39-95нерегульованим тарифом;
00
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами

8

24.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 24.05.2017
№ 127

Державне підприємство "Виробниче
об'єднання Південний
машинобудівний завод імені О.М.
Макарова"

14308368

9

29.05.2017

Наказ Мінрегіону
від 29.05.2017
№ 132

Комунальне підприємство
"Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства" Горішньоплавнівської
міської ради"

24388032

Централізоване водопостачання
та водовідведення

39803, Полтавська обл., м.
Горішні Плавні, вул.
Портова, 27, тел.
0534874610

Генеральний директор - Войт
Сергій Миколайович
Перший заступник
генерального директора Завгородній Костянтин
Васильович

Ліцензія НКРЕ на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії Серія АГ №500437;
Ліцензія НКРЕ на виробництво електричної енергії
Серія АЕ №288276;
Ліценлія НКРЕ на постачання електричної енергії за
нерегульованим тарифом Серія АД №036322;
Ліцензія НКРЕ на транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами Серія АД №041783

0,00

Директор - Ярош Сергій
Михайлович

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення
Серія АЕ №287967, рішення про видачу ліцензії від
30.10.2014 №196;
ліцензія переоформлена рішенням НКРЕКП
від 19.08.2016 № 1451

0,00

5 050 029,14

Протокол № 1
від 11.05.2017

-

2

№

1

10

11

12

13

14

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

29.05.2017

29.05.2017

29.05.2017

08.06.2017

08.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 29.05.2017
№ 132

Наказ Мінрегіону
від 29.05.2017
№ 132

Наказ Мінрегіону
від 29.05.2017
№ 132

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Дніпрорудненські теплові мережі"

Комунальне підприємство
"Вінницяоблтеплоенерго"

Комунальне комерційне
підприємство Маріупольської
міської ради
"Маріупольтепломережа"

Канівське комунальне підприємство
теплових мереж

Комунальне підприємство
"Міськтепловоденергія"

7

32597943

33649363

33760279

02082657

36588183

8

9

Виробництво теплової енергії
(крім діяльності з виробництва
теплової енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і
71630, Запорізька обл.,
когенераційних установках та
Василівський район, м.
установках з використанням
Дніпрорудне вул. Героїв
нетрадиційних або поновлюваних праці буд. 11, тел. (06175)6джерел енергії);
29-20
транспортування теплової неергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами;
постачання теплової енергії.

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

21037, Вінницька область,
м.Вінниця, вул.Вишнева,
буд.24, т./ф (0432) 680630

87534, Донецька
область,м.Маріуполь,
вул.Гризодубової, буд.1,
т.(0629)348540,
ф.(0629)526850

19000, Черкаська область,
місто Канів, вул.
Енергетиків, буд. 30

11

12

Директор - Трегуб Наталія
Іллівна

Ліцензія КНРЕКП: на виробництво 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) Серія АД №041741
рішення про видачу ліцензії від 10.08.2012 №272;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами
Серія АД №041742, рішення про видачу ліцензії від
10.08.2012 №272;
постачання теплової енергії Серія АД №041743,
рішення про видачу ліцензії від 10,08.2012 №272..

0,00

Генеральний директор
Довбанюк Валерій
Михайлович, т.(0432)680630

Ліцензія НКРКП на виробництво теплової енергії
(крім виробництва теплової енергії на ТЕЦ,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії) видана згідно рішення від 08.06.2012
р.№219 серія АВ № 597481
Ліцензія НКРКП на транспортування теплової енергії
магістральнимим та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами видана згідно рішення від
08.06.2012 р.№219 серія АВ № 597482
Ліцензія НКРКП на постачання теплової енергії
видана згідно рішення від 08.06.2012 р.№219 серія АВ
№ 597483
Ліцензія НКРКП на виробництво теплової енергії на
ТЕЦ, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, видана згідно рішення від 22.11.2012
р.№1491 серія АД № 073944

9 765 036,73

5 044 791,00

Протокол
№1
від 18.05.2017

524 901 206,55

26 663 965,00

11 785 053,16

197 703,00

5 955 657,22

11 038 531,95

Заступник директора з
економіки та фінансів
Климович Ірина Вікторівна,
т.(0629)526850

Директор - Гудзь Олександр
Іванович,
головний інженер - Царенко
Микола Олександрович

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво 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, АД №041713;
на транспортування теплової енергіїмагістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041714;
на постачання теплової енергії, АД №041715

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, АЕ
№642501;
виробництво теплової неергії на
виробництво, транспортування та
теплоелектроцентралях та установках з
постачання теплової енергії,
використанням нетрадиційних або поновлюваних
виробництво та постачання
32300,Хмельницька область,
Генеральний директор джерел енергії, АВ №501400;
електричної енергії, комбіноване
м.Кам'янець- Подільський, Гордійчук Валерій Григорович транспортування теплової енергії магістральними та
виробництво теплової та
вул. Тімірязєва, 123
тел. (03849)35280
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
електричної енергії,
№642502;
централізоване водопостачання
постачання теплової енергії, АЕ №642503;
та водовідведення
виробництво електричної енергії, АВ №391296;
постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, АЕ, №194745;
комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії, АД №073942;
централізоване водопостачання та водовідведення, АЕ
№287991

№ протоколу

13

10

Ліцензія НКРКП на виробництво теплової енергії
(крім виробництва теплової енергії на ТЕЦ,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії) видана згідно рішення від 29.03.2013
р.№34 серія АД № 041979
Ліцензія НКРКП на транспортування теплової енергії
магістральнимим та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами видана згідно рішення від
29.03.2013 р.№34 серія АД № 041980
Ліцензія НКРКП на постачання теплової енергії
видана згідно рішення від 29.03.2013 р.№34 серія АД
№ 041981

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 683 391,55

325 922,00

Протокол
№1
від 18.05.2017

12 342 007,43

Протокол № 1 від
25.04.2017

42 484 516,00

Протокол
№1
від 25.04.2017

166 683 228,25

Протокол №1 від
12.05.2017

271 071,00

Протокол №2 від
12.05.2017

7 571 800,38

1 147 836,48

Протокол №0110-53/2017
від 17.05.2017

0,00

Протокол №01-1053/2017
від 17.05.2017

3

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

6

7

8

9

10

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Міське комунальне підприємство
"Хмельницьктеплокомуненерго"

03356571

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

16

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Комунальне підприємство
"Кременчукводоканал"
Кременчуцької міської ради

03361655

централізоване водопостачання
та водовідведення

39602, Полтавська обл.,
Директор - Солодяшкін Віктор
місто Кременчук, провулок
Іванович
Героїв Бреста, буд. 35А
тел 0536779701

17

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Комунальне підприємство
Полтавської обласної ради
"Полтававодоканал"

03361661

централізоване водопостачання
та водовідведення

36020, Полтавська обл.,
місто Полтава, Октябрський
район, вулиця Пилипа
Орлика, будинок 40-А

19

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Комунальне підприємство
"Здолбунівкомуненергія"
Здолбунівської міської ради

Комунальне підприємство
"Бердичівтеплоенерго"

11

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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, АВ №597426;
транспортування теплової енергії магістральними та
Директор - Скалій Володимир місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
Михайлович
№597427;
тел. (0382)70-09-35
постачання теплової енергії, АВ №597428,
переоформлено на безстрокову ліцензію згідно
постанови НКРЕКП від 23.03.2017 №343;
виробництво теплової неергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, АЕ №575899, переоформлено на
безстрокову ліцензію згідно постанови НКРЕКП від
23.03.2017 №344

08.06.2017

08.06.2017

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

15

18

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

13

12

3 728 129,04

4 184 588,00

Протокол №4
від 11.05.2017

0,00

Протокол №7
від 11.05.2017

1 114 853,00

Протокол №7
від 11.05.2017

101 655 515,41

Протокол №03/17
від 15.05.2017

2 564 182,00

Протокол №04/17
від 15.05.2017

1 007 076,38

Довідка про
відсутність
заборгованості

30 143 219,87

Протокол №10/17
від 15.05.2017

87 728,68

Довідка про
відсутність
заборгованості

677 898,09

13 612 390,05

Протокол №01-1153/2017 від
17.05.2017

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення згідно рішення НКРЕКП від
27.04.2012 №173, переоформлена на безстрокову
ліцензію згідно постанови НКРЕКП від 26.04.2016
№661

11 606 821,67

8 070 481,00

Протокол №4
від 11.05.2017

Генеральний директор Воротинцев В.А.

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення, Серія АГ №500066, переоформлена
згідно рішення НКРЕКП від 08.12.2016 №2136

118 619 430,99

242 435 296,03

30032555

35701 Рівненська обл.,
виробництво, транспортування та
Здолбунівський р-н, м.
постачання теплової енергії
Здолбунів, вул. Шкілька, 40
А

Директор - Шавронська
Валентина Анатоліївна

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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), АВ №597463;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№597464;
постачання теплової енергії, АВ №597465

2 640 768,53

546 872,00

32794899

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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, АВ №597423;
транспортування теплової енергії магістральними та
13312, Житомирська обл., м.
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
виробництво, транспортування та
Керівник - Кучевський Андрій
Бердичів,
№597424;
постачання теплової енергії
Степанович
вул. Шевченка, буд. 23
постачання теплової енергії, АВ №597425;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП від
03.09.2015 №2257;
ліцензії АВ №597423, АВ №597424, АВ №597425
переоформлено на безстрокові постановою НКРЕКП
від 30.03.2017 № 445

22 692 401,69

-

1 361 923,55

263 845,00

1 893 825,70

21 865 059,00

20

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Комунальне підприємство
"Дубнокомуненергія" Дубенської
міської ради

13971076

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

35600, Рівненська область,
м. Дубно, вул.Костянтина
Острозького, 23

Директор - Кошелюк Ігор
Андрійович

21

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Обласне комунальне виробниче
підприємство водопровідноканалізаційного господарства
"Миргородводоканал"

03362560

централізоване водопостачання
та водовідведення

37600, Полтавська обл., м.
Миргород, вул. Шишацька,
82

Виконуючий обов'язки
директора - Беркунов Андрій
Андрійович

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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), АЕ №199684;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, АЕ №194637;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№199685;
постачання теплової енергії, АЕ №199686

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення, АЕ №287963

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

29009, м. Хмельницький,
вул. Пересипкіна, буд. 5

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

Довідка про
відсутність
заборгованості

Протокол №11/17
від 15.05.2017

Протокол №6
від
11.05.2017

-

-

351 154,00

-

4

№

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

1

2

3

22

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

23

24

25

26

27

08.06.2017

08.06.2017

08.06.2017

08.06.2017

08.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Державне промислове підприємство
"Кривбаспромводопостачання"

Публічне акціонерне товариство
"Полтаваобленерго"

Могилів-Подільське міське
комунальне підприємство
"Теплоенергетик"

Львівське комунальне підприємство
"Залізничнетеплоенерго"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Рівнетеплоенерго"

Комунальне підприємство
«Рокитнекомуненергія»

7

00191017

00131819

31943433

20784943

36598008

30207721

8

9

10

11

централізоване водопостачання

50069, Дніпропетровська
обл., місто Кривий Ріг,
проспект Миру, буд. 15А

Генеральний директор Прокопчук Єгор
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання,
АГ №500074

виробництво, транспортування та
постачання теплової
енергії,виробництво, постачання
електричної енергії за
регульованими тарифами

36022, м. Полтава, вул.
Старий Поділ, 5

Голова Правління Засіменко
Євген Юрійович (0532 516
359), Заступник Голови
Правління Ангелова Олена
Петрівна (0532 516-117),
Фінансовий директор
Стройний Руслан Вікторович
(0532 516 359)

Ліцензія НКРЕКП:
на постачання теплової енергії АД №041965;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АД №041964;
на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії АД №036402;
на виробництво електричної енергії
АГ №500397;
на передачу електричної енергії місцевими
(локальними електричними мережами)
АГ № 578518;
на постачання електричної енергії за регульованими
тарифами АГ № 578519

Ліцензія НКРЕКП:
на виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
Директор Смеречинський
атомних електростанціях і когенераційних установках
24000, Вінницька обл., м.
виробництво, транспортування та
Анатолій Вікторович (04337) 6- та установках з використанням нетрадиційних або
Могилів-Подільський, пр-т
постачання теплової енергії
10-68
поновлюваних джерел енергії АД №041901;
Незалежності, 281
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АД №041902;
на постачання теплової енергії АД № 041903

79054, Львівська обл., місто
виробництво, транспортування та Львів, Залізничний район,
постачання теплової енергії
вулиця С. Петлюри, будинок
4А

виробництво, транспортування та 33027, м. Рівне, вул. Данила
постачання теплової енергії
Галицького, буд. 27

№ протоколу

13

12

157 556 565,32

203 715 702,41

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

-

47 459 586,00

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

Протокол №1
від
25.04. 2017

Довідка про
відсутність
заборгованості

52 083 490,29

Протокол №1
від
25.04. 2017

126 598 970,90

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

703 522,97

432 198,00

Протокол
№ 9ТЕ/05
від 26.05.2017

3 691 071,91

Протокол №12/17
від 15.05.2017

28 846 289,29

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

-

25 508 562,00

0,00

3 370 121,05

Протокол №1 від
18.05.2017

Виконуючий обов'язки
директора - Пакіж Степан
Петрович
т. (032)262-42-07

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), АВ №597442;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№597443;
постачання теплової енергії, АВ №597444;
ліцензії АВ №597442, АВ №597443, АВ №597444
переоформлено на безстрокові постановою НКРЕКП
від 23.03.2017 №342

106 431,28

1 518 731,00

Протокол
№ 9ТЕ/05
від 26.05.2017

Коропецький Степан
Мафтейович, директор, тел.
(0362)642669, факс
(0362)642667

Ліцензія НКРЕКП:
на виробництво 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) АЕ №522264;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АЕ №522265;
на постачання теплової енергії АЕ №522266;
на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії АЕ №179890;
на виробництво електричної енергії АЕ №288224;
на постачання електричної енергії за регульованими
тарифами АЕ №288238

107 398 071,42

6 020 676,06

Протокол №13/17
від 15.05.2017

1 897 770,84

267 149,34

2 396 921,72

Протокол №18/17
від 15.05.2017

-

34200, Рівненська область,
виробництво, транспортування та смт. Рокитне вул.1 Травня, 4 Стрілець Сергій Леонідович постачання теплової енергії
ф.(03635)-22286, т.(03635)Директор т.(03635)22286
21738

Ліцензія Рівненської обласної державної
адміністрації:
на виробництво 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 від 14.12.12р, АЕ
№190318;
на постачання теплової енергії від 14.12.12р, АЕ
№190320;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
від 14.12.12р
АЕ №190319

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

5

№

1

28

29

30

31

32

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

08.06.2017

08.06.2017

08.06.2017

16.06.2017

16.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 08.06.2017
№142

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство «Токмак
теплоенергія» Токмацької міської
ради

Комунальне підприємство
«Покровськтепломережа»

КП «Теплокомуненерго»
Олександрійської міської ради

Комунальне підприємство "ПівденноЗахідні тепломережі"

Комунальне підприємство
"Тепломережа" Вугледарської
міської ради"

7

37510516

32213475

00185330

36123019

40175733

8

9

71701, Запорізька обл., м.
виробництво, транспортування та
Токмак, вул. Шевченка, буд.
постачання теплової енергії
45-А тел/факс (06178)45241

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

85300 Донецька
обл.,м.Покровськ,
вул.Захисників України,
буд.4а

28000 Кіровоградська обл.,
м. Олександрія, вул. 50
років Жовтня
(Перспективна), 32А

29000, Хмельницька обл., м.
Хмельницький, вул.
Курчатова, буд. 17/1

85670, м.Вугледар, вул.13
Десантників, 53

10

Директор Ялсукова Олена
Олексіївна, (06178)45241

11

Ліцензія НКРЕКП:
на виробництво 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 АД №041999;
на постачання теплової енергії АЕ № 199654;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АД № 042000

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

12

14

8 461 827,45

1 319 809,00

Протокол №1 від
25.05.2017

1 325 039,00

Директор Колпаков Вадим
Миколайович 0623522323
Головний бухгалтер Цюцюра
Олена Ігорівна 0623522196

Ліцензія НКРЕКП:
на виробництво 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 АД №041710;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АД №041711;
на постачання теплової енергіїАД № 041712;
на виробництво теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання
теплової енергії згідно рішення НКРЕКП № 1532 від
08.09.2016р.

31 028 820,90

1 645 415,00

Протокол №1 від
25.04.2017

-

Директор - Грибачова Алла
Анатоліївна 05235 40218;

Ліцензія НКРЕКП:
на виробництво 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 АД №041790;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами
АД №041791;
на постачання теплової енергії АД №041792

4 062 105,39

389 566,00

Виконуючий обов'язки
директора - Возборський
Павло Васильович

Директор - Фоменко В.О.,
т. (06273) 6-57-10, 6-53-28

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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), АЕ №199675;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№199676;
постачання теплової енергії, АЕ №199677;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, АЕ №642548

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво 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, №27
від 21.01.2016;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
№27 від 21.01.2016;
на постачання теплової енергії,
№27
від 21.01.2016

Протокол № 1 від
24.05.2017
№ 01-15/109/2

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

3 919 963,00

Протокол №1 від
25.05.2017

6 626 441,14

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 498 525,16

Протокол №2 від
24.05.2017
№ 01-15/110/2

13 298 707,89

515 830,65

1 705 502,00

Протокол
№ 01-12-53/2017
від 17.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 265 140,08

13 592 780,38

1 412 671,25

Протокол №1 від
25.04.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 348 014,08

6

№

1

33

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

16.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

6

Комунальне виробниче підприємство
"Теплоенерго "м.Горішні плавні"

7

13940851

8

9

39800, Полтавська
виробництво, транспортування та
область,м.Горішні Плавні,
постачання теплової енергії
вул.Молодіжна, будинок 8

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Комунальне підприємство
«Дрогобичтеплоенерго»
Дрогобицької міської ради

05445563

82100, Львівська обл.,
виробництво, транспортування та
м.Дрогобич, вул.
постачання теплової енергії
Індустріальна, 1А, т. 03244)
21412, т./ф. (03244) 37369

35

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Міське комунальне підприємство
«Золочівтеплоенерго»

20808336

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Наказ Мінрегіону
від 15.08.2019
№190

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

34

36

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Львівське міське комунальне
підприємство "Львівтеплоенерго"

05506460

37

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Обласне комунальне підприємство
"Миколаївоблтеплоенерго"

31319242

38

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Комунальне підприємство
"Вінницяоблводоканал"

03339012

80700, Львівська обл.,
Золочівський район, місто
Золочів, вул. Шашкевича,
будинок 28

79040, Львівська обл., місто
виробництво, транспортування та
Львів, вул. Данила
постачання теплової енергії,
Апостола, будинок 1 т. (032)
виробництво та постачання
267 31 31,
електричної енергії
ф. (032) 297 07 43

10

Директор - Лихожон М.М.

11

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво 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, № 1827 від 13.10.2016;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
№ 1827 від 13.10.2016;
на постачання теплової енергії, № 1827 від
13.10.2016;
на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії № 1825 від 13.10.2016

централізоване водопостачання
та водовідведення

21022, Вінницька обл., м.
Вінниця, вул. Київська, буд.
173

Протокол №2 від
11.05.2017

873 974,56

5 302 294,00

Протокол
№3ТЕ/05
від 26.05.2017

8 237 586,41

Довідка про
відсутність
заборгованості

4 612 341,00

Протокол
№ 7ТЕ/05
від 26.05.2017

1 804 078,10

3 179 205,00

Протокол
№10ТЕ/05 від
26.05.2017р.

25 573 695,00

Протокол
№10ТЕ/05
від 26.05.2017р.

123 312 847,21

8 954 387,93

5 475 012,00

Протокол №6 від
15.05.2017

5 344 589,00

Протокол №6 від
15.05.2017

4 925 685,47

20 222 385,61

53 708 022,00

Протокол №1 від
18.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

627 177,74

Хомяк Ігор Миколайович,
директор, тел. (03244) 21412

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво 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, АД №041762;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД 041763;
на постачання теплової енергії,
АД
№041764

11 017 433,25

607 805,00

Протокол
№3ТЕ/05
від 26.05.2017

Виконуючий обов’язки
директора - Горинчин Роман
Михайлович (097)9968560

Ліцензія Львівської облдержадміністрації на
виробництво, транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами та постачання теплової енергії,
АД № 040978

6 159 068,66

-

Директор – Вольський
Валентин Володимирович
(032) 267-31-31

Ліцензія НКРЕКП :
на виробництво 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, АД №041756;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041757;
на постачання теплової енергії,
АД №041758;
на виробництво теплової неергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії,
АГ №500441;
на виробництво електричної енергії,
АБ №220502;
постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, АБ №220503

32 046 409,57

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення,
АЕ №287968

14

Протокол №2 від
11.05.2017

6 201 521,00

Начальник підприємства Чернятинський Олександр
Дмитрович

№ протоколу

13

12

1 202 010,92

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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), АД №041939;
54064, Миколаївська обл.,
Виконуючий обов'язки
виробництво, транспортування та
виробництво теплової енергії на
місто Миколаїв, вулиця
директора - Логвінов Микола
постачання теплової енергії
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
Миколаївська , будинок 5-А
Юрійович
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, АД №073949;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041940;
постачання теплової енергії, АД №041941

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

672 483,00

7

№

1

39

40

41

42

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

16.06.2017

16.06.2017

16.06.2017

16.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Підприємство теплових мереж
"Ковельтепло"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Шосткинське
підприємство "Харківенергоремонт"

Приватне акціонерне товариство
"Енергія"

Комунальне підприємство
"Харківські теплові мережі"

7

8

9

45000, Волинська обл.,
місто Ковель,
вул.Володимирська,
будинок 97, А

10

11

12

Бойко Володимир Іванович диретор
(03352)46011

Ліцензії НКРЕКП переоформлено на безстрокові
згідно постанови НКРЕКП від 02.02.2017 №155:
на виробництво 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, АВ №597417;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597418;
на постачання теплової енергії,
АВ №597419.
Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії,
АВ №501433

0,00

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

3 916 410,00

Протокол
№2
від 31.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

72 223,44

14 414 752,13

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

5 276 904,27

13 722 796,52

16 423 077,00

Протокол
№1
від 31.05.2017

1 084 422,00

Протокол
№1
від 31.05.2017

29 874,50

31557119

Андрєєв Сергій Юрійович Ліцензія НКРЕКП :
генеральний директор,
на виробництво теплової енергії (крім діяльності з
61037, Харківська обл.,
(057) 728-28-29;
виробництва теплової енергії на
місто Харків,
Запорожченко Тетяна Павлівна
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
вул.Мефодіївська, будинок
атомних електростанціях і когенераційних установках
11
головний бухгалтер,
та установках з використанням нетрадиційних або
виробництво, транспортування та
(057) 728-28-29
(057) 737-94-17;
поновлюваних джерел енергії, АВ №597472;
постачання теплової енергії
(057) 737-94-00
Щербак Дмитро Юрійович на транспортування теплової енергії магістральними
заступник генерального
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
директора по роботі з
АВ №597473;
енергопостачальниками
на постачання теплової енергії,
та збуту теплової енергії,
АВ №597474
(057) 758-84-33

1 160 475 335,03

285 682 512,35

Протокол № 2 від
26.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

675 115 361,06

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
Тимчасово виконуючий
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
обов'язки директора 09109, Київська область, м.
атомних електростанціях і когенераційних установках
виробництво, транспортування та
Фурсенко Сергій
Біла Церква, вул. Мережна,
та установках з використанням нетрадиційних або
постачання теплової енергії
Анатолійович;
3
поновлюваних джерел енергії), АД №041976;
Перший заступник директора транспортування теплової енергії магістральними та
Вакуленко Михайло Іванович
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041977;
постачання теплової енергії, АД №041978

49 373 118,61

11 827 419,00

Протокол №1 від
31.05.2017

8 860 771,00

Протокол №1 від
31.05.2017

26 091 501,84

0,00

5 779 241,00

Протокол
№01-22-53/2017
від
17.05.2017

184 519,00

Протокол №01-2253/2017
від
17.05.2017

184 702,91

30514446

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

34113412

Ліцензії НКРЕКП :
на виробництво 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, АД №041892;
41100, Сумська обл., місто
на транспортування теплової енергії магістральними
виробництво, транспортування та
Шостка, вул.Гагаріна,
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
Будашний Микола Семенович постачання теплової енергії
будинок 1
АД №041893;
директор
виробництво електричної енергії
т. (05449)42883,
на постачання теплової енергії,
ф. (05449)42882
АД №041894;
виробництво теплової неергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС,АЕС,когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
АЕ №522236;
на виробництво електричної енергії,
АГ № 500300

13699556

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

Ліцензії НКРЕКП згідно рішення від 17.08.2012 №
287 (переоформлено рішенням від 31.05.2016 № 872):
на виробництво 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;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
на постачання теплової енергії

43

16.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 16.06.2017
№152

Комунальне підприємство
Білоцерківської міської ради
"Білоцерківтепломережа"

04654336

44

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Славутське управління водопровідноканалізаційного господарства

02092710

централізоване водопостачання
та водовідведення

08703 Київська обл.,
м.Обухів, вул. Промислова,
1,
т. (04572) 71-311,
ф. (04572) 72-175

30000, Хмельницька
область, місто Славута,
вулиця Ярослава Мудрого,
будинок 52

Голова правління - Шигірт
Юрій Федорович, тел. (067)
505-72-52

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
Начальник - Степанюк Леонід
та водовідведення видана згідно рішення НКРЕКП від
Адамович
30.07.2015 №2110

8

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

6

7

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Комунальне підприємство
"Теплоенерго" Лозівської міської
ради Харківської області

38076191

46

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Комунальне підприємство "Керуюча
компанія з житлово-комунальних
послуг Вугледарської міської ради"

33491364

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Фактичне місцезнаходження
підприємства

КП "Красилівське підприємство
теплових мереж"

14151814

8

9

64602, Харківська область,
виробництво, транспортування та
м. Лозова, вул. Ломоносова,
постачання теплової енергії
буд. 23

централізоване водопостачання
та водовідведення

856701, Донецька обл., м.
Вугледар, вул. 13
Десантників, 13

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

31000, Хмельницька обл.,
Красилівський р-н, м.
Красилів, вул. Богдана
Хмельницького, буд. 2

48

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Комунальне підприємство
"Житомиртеплокомуненерго"
Житомирської міської ради

35343771

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

49

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Комунальне підприємство
"Моршинтеплоенерго"

33892124

82482, Львівська обл.,
м. Моршин, вул.
виробництво, транспортування та
Привокзальна, буд. 45А, т.
постачання теплової енергії
(03260) 6 -12-63,
ф. (03260) 6-12-70

50

51

20.06.2017

20.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Наказ Мінрегіону
від 20.06.2017
№155

Комунальне підприємство
"Сколетеплоенерго" Сколівської
міської ради

Наказ Мінрегіону
від 12.04.2018
№ 89

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

45

47

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Публічне акціонерне товариство
«КИЇВЕНЕРГО»

22391024

00131305

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії;
виробництво електричної
енергії, передача електричної
енергії місцевими (локальними)
електричними мережами,
постачання електричної енергії за
регульованим тарифом

10014, м. Житомир,
вул. Київська, 48,
т. (0412) 47-19-30

82600, Львівська обл.,
Сколівський район, місто
Сколе, вул.Стрийська,
будинок 29 А

площа Івана Франка, 5, м.
Київ, 01001,
тел.:
(044) 207-60-75,
(044) 207-60-76,
факс: (044) 207-60-60

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

10

11

12

Директор - Березуцький
Володимир Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АВ №597436;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№597440;
постачання теплової енергії, АВ №597441

6 950 566,02

Директор - Мироненко
Ярослав Володимирович

Ліцензія Донецької обласної державної адміністрації
на централізоване водопостачання та водовідведення,
АД №073848

843 360,45

710 452,69

Протокол №1 від
25.04.2017

Начальник - Швед Олександр
Леонідович

Ліцензія Хмельницької обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії,
АГ №572462;
транспортування теплової енергії,
АГ 572477;
постачання теплової енергії, АГ №572473
(переоформлені на безстрокові розпорядженням від
05.04.2017 №245/2017-р)

191 585,41

318 363,11

Протокол №01-0553/2017
від 17.05.2017

-

Директор - Рогожин Дмитро
Володимирович
(0412) 47-19-30

Ліцензії НКРЕКП згідно рішення від 21.12.2012
№385 (переоформлено рішенням від 15.03.2016 №
319):
на виробництво 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;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
на постачання теплової енергії

142 259 874,55

2 202 655,00

Протокол № 2 від
24.05.2017

32 336 128,00

Директор - Макота Мирон
Іванович
т. (03260) 6-12-63

Ліцензія Львівської ОДА:
на виробництво теплової енергії;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
на постачання теплової енергії, АВ №518433

4 259 991,35

Директор - Огородник Роман
Богданович

Ліцензія Львівської ОДА:
на виробництво теплової енергії;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
на постачання теплової енергії,
АД №040974
Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової неергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС,АЕС,когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
АЕ №642544

0,00

Директор дирекції з фінансів
Грязнова Тетяна
Володимирівна,
т.(044) 207-61-05

Ліцензії НКРЕКП :
на виробництво 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), АД №041822;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041823;
на постачання теплової енергії,
АД №041824;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних

308 216 549,95

-

466 281,00

-

644 363 273,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

4 467 422,00

Протокол №2 від
26.05.2017

10 515 813,79

70 670,12

Протокол №1 від
25.04.2017

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

51 961,42

Протокол № 2 від
24.05.2017

45 765 385,06

Протокол №
12те//05 від
26.05.2017

858 790,00

Протокол №
12те//05 від
26.05.2017

1 134 749,45

Довідка про
відсутність
заборгованості

724 237,00

Протокол №
15те//05 від
26.05.2018

193 786,27

Протокол № 1 від
15.05.2017,
Протокол № 2 від
15.12.2017

1 324 056 450,47

Протокол № 1 від
15.05.2017

725 312 371,76

9

№

1

52

53

54

55

56

57

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Обухіврайтепломережа"

Комунальне підприємство
теплозабезпечення

Спільне підприємство - Товариство з
обмеженою відповідальністю
"Світловодськпобут"

Підприємство теплових мереж
«Самбіртеплокомуненерго»

Приватне акціонерне товариство
"Бердянське підприємство теплових
мереж"

Комунальне підприємство
"Славутське житлово-комунальне
об'єднання"

7

8

9

08700, Київська обл., м.
Обухів, вул. Володимира
Чаплінського, буд. 3

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Устіч Віктор
Сергійович

Ліцензія Київської обласної державної адміністрації
на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоенлектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), АГ №578896;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АГ
№578897;
постачання теплової енергії, АГ №578898

14

0,00

460 535,00

Протокол
№3
від
06.06.2017

297 328,00

Протокол
№3
від
06.06.2017

731 955,03

Протокол
№2
від
24.06.2017

6 087 531,00

Протокол
№2
від
24.06.2017

6 098 013,10

Протокол №0115/109/2 від
24.05.2017

3 707 983,00

Протокол №0115/110/2 від
24.05.2017

25 941 170,34

32724676

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

31871157

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
11500, Житомирська обл., м.
та установках з використанням нетрадиційних або
виробництво, транспортування та
Директор - Баранівська Тетяна
Коростень, вул. Шевченка,
поновлюваних джерел енергії),
постачання теплової енергії
Миколаївна
буд. 8 А
АД №041806;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041807;
постачання теплової енергії,
АД №041808

23 092 552,32

670 678,26

31678853

Генеральний директор Московський Сергій
Володимирович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АВ №597496;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№597497;
постачання теплової енергії, АВ №597498

16 776 560,74

1 657 595,00

Директор - Полюга Олег
Омельянович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041877;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041878;
постачання теплової енергії,
АД №041879

4 335 694,08

259 970,00

Протокол №
14ТЕ/05
від 26.05.2017

2 336 380,00

Протокол №
14ТЕ/05
від 26.05.2017

811 762,92

Директор - Литовченко Юрій
Анатолійович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії (видані згідно рішення
НКРЕКП від 22.06.2012 №229, переоформлені
рішенням від 11.12.2015 №2965)

18 507 079,83

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

341 603,25

Начальник - Яцюк Василь
Володимирович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АЕ №642563;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№642557;
постачання теплової енергії,
АЕ №642556

1 857 908,33

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 297 751,00

Протокол
№ 01-07-53/2017
від 17.05.2018

2 488 674,68

05506477

05541120

34432514

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

27500, Кіровоградська обл.,
м. Світловодськ, вул.
Крупської, буд. 2 А

81400, Львівська обл., м.
Самбір,
вул. С. Крушельницької,
буд. 9

71100, Запорізька обл., м.
Бердянськ, вул. Морська,
буд. 65/97

30000, Хмельницька обл., м.
виробництво, транспортування та
Славута, вул. Миру, буд. 14
постачання теплової енергії
А

10

№

1

58

59

60

61

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

26.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

Наказ Мінрегіону
від 26.06.2017
№157

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Теплопостачсервіс"

Приватне акціонерне товариство
"Херсонська теплоелектроцентраль"

Комунальне підприємство
"Теплоенергетик"

Комунальне підприємство теплових
мереж Харківського району
Харківської районної державної
адміністрації

7

35138553

00131771

24153576

33561415

8

10

11

12

Директор - Синяк Олександр
Борисович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
АЕ №575891;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№642516;
постачання теплової енергії,
АЕ №575890

0,00

Директор - Педченко Богдан
Антонович

Ліцензія НКРЕ на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії
АВ №501416;
виробництво електричної енергії,
АВ №507801.
Ліцензія НКРЕКП на:
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№522297;
постачання теплової енергії,
АЕ №522298

виробництво, транспортування та
25491, Кіровоградська обл.,
постачання теплової енергії,
Директор - Соколенко Тетяна
м. Кіровоград, вул. Ливарна,
централізоване водопостачання
Михайлівна
буд. 1
та водовідведення

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

9

03189, м. Київ, вул
Академіка Вільямса, буд.
3/7, приміщення 482

№ протоколу

13

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

117 165,62

2 044 011,00

Протокол № 1 від
09.06.2017

123 206 792,16

Протокол № 3 від
29.05.2017

25 286 757,60

Протокол № 4 від
29.05.2017

61 610 914,83

3 723 636,00

Протокол № 3 від
09.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

27 410 229,42

9 208 293,51

637 345,00

Витяг з протоколу
№2
від
31.05.2017

4 073 364,00

Витяг з протоколу
№3
від
31.05.2017

10 481 729,39

2 332 599,84

219 899,38

Протокол
№1
від
25.04.2017

Довідка про
відсутність
заборгованості

947 397,38

315 654,00

Протокол № 1 від
15.05.2017

-

132 599 797,40

15 651 877,00

Протокол № 1 від
09.06.2017

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041832;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041833;
постачання теплової енергії,
АД №041834 (переоформлено на безстрокові
рішенням НКРЕКП від 21.02.2017 №207).
Ліцензія Кіровоградської ОДА на централізоване
водопостачання та водовідведення, АГ №579740

87 412 793,68

7 724 563,34

62466, Харківська обл.,
Харківський р-н, смт
Хорошеве, вул. Горького,
буд. 1

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
Директор - Масалітін Вячеслав
атомних електростанціях і когенераційних установках
Валентинович
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення НКРЕКП від 30.12.2010 №2014
та переоформлені на безстрокові рішенням НКРЕКП
від 17.11.2015 №2804)

32 948 876,87

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041942;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041943;
постачання теплової енергії,
АД №041944

Виконуючий обов'язки
Ліцензія Донецької обласної державної адміністрації
директора - Нікітіна Валентина на централізоване водопостачання та водовідведення,
Михайлівна
рішення від 27.04.2016 №345

виробництво, транспортування та
73000 м. Херсон,
постачання теплової енергії,
Дніпропетровсьий р-н,
виробництво електричної енергії Шосе Бериславське, буд. 1

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

62

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Володимир-Волинське підприємство
теплових мереж "ВолодимирВолинськтеплокомуненерго"

05384488

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

44700, Волинська обл., м.
Володимир-Волинський,
вул.Сагайдачного, буд. 19

63

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Красногорівський міський комбінат
комунальних підприємств "Віта"

31120186

централізоване водопостачання
та водовідведення

85630, Донецька обл.,
Мар'їнський р-н, м.
Красногорівка, вул.
Ахтирського, буд. 14

Директор - Коба Сергій
Анатолійович

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

-

11

№

1

64

65

66

67

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

27.06.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

4

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Дочірнє підприємство
"Кіровоградтепло" Товариства з
обмеженою відповідальністю "Центр
науково-технічних інновацій
Української нафтогазової академії"

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Комунальне підприємство теплового
господарства «Гадячтеплоенерго»

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Приватне підприємство "НадПред
Теплосервіс"

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Комунальне підприємство
"Вишнівськтеплоенерго" Вишневої
міської ради Києво-Святошинського
району Київської області

7

33142568

8

9

25030, Кіровоградська обл.,
виробництво, транспортування та
м. Кіровоград, вул.Кутузова,
постачання теплової енергії
буд. 23/16

10

11

12

Директор - Гармаш Валерій
Павлович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення НКРЕКП від 01.06.2012 №197
та переоформлені на безстрокові рішенням НКРЕКП
від 24.11.2015 №2843)

81 491 081,78

Директор - Гавриленко
Олександр Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041857;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041858;
постачання теплової енергії,
АД №041859

651 822,00

Директор - Найда Петро
Миколайович

Ліцензія Чернівецької ОДА на:
виробництво теплової енергії, рішення від 19.09.2016
№21;
транспортування теплової енергії, рішення від
20.09.2016 №22;
постачання теплової енергії,
рішення від 19.09.2016 №21

34401528

37300, Полтавська обл., м.
виробництво, транспортування та
Гадяч, вул. Полтавська, буд.
постачання теплової енергії
19,"А"

36752302

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

19417197

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
08132, Київська обл., Києвота установках з використанням нетрадиційних або
виробництво, транспортування та
Святошинський р-н, м.
Директор - Шамровський Ілля
поновлюваних джерел енергії),
постачання теплової енергії
Вишневе, вул. Київська, буд.
Олександрович
АД №041766;
11
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041765;
постачання теплової енергії,
АД №041767

38 186 041,00

59400, Чернівецька обл.,
Заставнівський р-н, м.
Заставна, вул.Стуса, буд. 3

Протокол №0115/110/2 від
24.05.2017

48 151 154,16

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

736 189,08

0,00

996 225,00

Протокол № 1 від
31.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

3 501 662,83

1 328 084,00

Витяг з протоколу
№2 від 31.05.2017

7 427 819,00

Витяг з протоколу
№3 від 31.05.2017

9 207 856,98

90 140,00

Протокол № 5те/05
від 26.05.2017

840 760,00

Протокол №
5те/05 від
26.05.2017

107 284,38

Протокол № 1 від
25.04.2017

394 804 045,32

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

43000, Волинська обл.,
місто Луцьк, вул. ГулакаАртемовського, буд. 20

Начальник - Малютіна
Валентина Аркадіївна

69

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Міське комунальне підприємство
„Жидачівтеплокомуненерго"

13812691

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

81700, Львівська обл.,
м.Жидачів, вул.
Грушевського,28а, тел.
03239-33598

Директор - Возний Ігор
Володимирович
т. 03239-31383

Ліцензія Львівської ОДА:
на виробництво теплової енергії;
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
на постачання теплової енергії, АВ №518431

505 632,57

70

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Комунальне підприємство "Компанія
"Вода Донбасу"

00191678

централізоване водопостачання
та водовідведення

87547, Донецька обл., м.
Маріуполь, вул. К.
Лібкнехта, буд.177А

Виконуючий обов'язки
генерального директора Євдокимов Олександр
Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на
централізоване водопостачання та водовідведення, АЕ
№287977

1 054 154 613,26

27.06.2017

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

Ліцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення, АЕ №287964

26 996 935,16

0,00

30391925

Директор - Герасимчук
Микола Олександрович

Протокол №0115/109/2 від
24.05.2017

99 406,23

Державне комунальне підприємство
"Луцьктепло"

04116, м. Київ, вул.
Шулявська, буд. 5

10 096 343,08

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

Наказ Мінрегіону
від 27.06.2017
№160

централізоване водопостачання
та водовідведення

13

-

27.06.2017

14289688

№ протоколу

Протокол №8
від 11.05.2017

68

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Інфокс"

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

631 170,00

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АВ №597511;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597512;
постачання теплової енергії,
АВ №597513;
(переоформлено на безстрокові рішенням НКРЕКП
від 13.06.2017 №761);
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
АЕ №522252

71

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

27.06.2017

27.06.2017

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

30 710 420,60

23 482 863,00

304 565 719,00

Протокол № 1 від
25.04.2017
Протокол №2.2
від 22.05.2017

9 307 627,00

-

12

№

1

72

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

10.07.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Ізяславтепломережа"

7

14152587

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

30300, Хмельницька обл.,
Ізяславський р-н, м. Ізяслав,
вул. Шевченка, буд. 10 А

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

10

11

12

Директор - Коцюбинський
Богдан Володимирович

Ліцензія Хмельницької ОДА на:
виробництво 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), крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом;
транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
крім транспортування за нерегульованим тарифом;
постачання теплової енергії, крім постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом;
(розпорядження голови від 04.01.2016 №2/2016-р)

574 347,96

1 262 164,00

Протокол №01-0453/2017
від 17.05.2017

26 003 335,77

3 168 325,00

Протокол №1 від
31.05.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

6 477 340,00

Протокол №1 від
31.05.2017

11 912 534,64

-

73

10.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Комунальне підприємство
"Васильківтепломережа"

31916457

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

08600, Київська обл., м.
Васильків, вул. Декабристів,
буд. 60-А

Директор - Брік Валерій
Ізославович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
( видані згідно рішення НКРЕКП від 30.09.2010
№1308, переоформлені рішенням НКРЕКП від
08.09.2015 №2285)
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
(видана згідно рішення НКРЕКП від 14.04.2016 №629)

74

10.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Комунальне підприємство
"Теплокомуненерго" міста
Монастирище

25584373

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

19100, Черкаська обл.,
Монастирищенський р-н, м.
Монастирище, вул.
Соборна, буд. 122-І

Директор - Крохмальний
Сергій Петрович

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії, рішення про видачу
ліцензії від 28.03.2016 №2;
постачання теплової енергії, рішення про видачу
ліцензії від 28.03.2017 №3;
транспортування теплової енергії, рішення про видачу
ліцензії від 28.03.2016 №4

1 153 000,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 451 014,00

Протокол №2 від
15.05.2017

134 000,40

2 701 453,79

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 119 891,26

Протокол №5 від
15.05.2017

0,00

1 058 572,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 841 224,84

Протокол №01-0953/2017 від
17.05.2017

138 427,52

Довідка про
відсутність
заборгованості з
різниці в тарифах
на теплову
189 144,00 енергію, протокол
№3 №4 від
06.06.2017
(централізоване
водопостачання та
водовіведення)

817 672,28
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10.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Комунальне підприємство
"Ромникомунтепло" Роменської
міської ради

33219263

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

42000, Сумська обл., м.
Ромни, вул. Коржівська, 90

Директор - Мега Віталій
Петрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АЕ №287727;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №287728;
постачання теплової енергії, АЕ №287729
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10.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Комунальне підприємство
"Тепловик"

14151286

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

30600, Хмельницька обл.,
Теофіпольський р-н, смт.
Теофіполь, вул. Щорса, 25

Директор - Дем'янов Віктор
Іванович

Ліцензія Хмельницької ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АГ №572463;
транспортування теплової енергії,
АГ №572478;
постачання теплової енергії, АГ №572474

Директор - Андрєєв Василь
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
( видані згідно рішення НКРЕКП від 30.06.2011
№1168, переоформлені рішенням НКРЕКП від
12.04.2016 №595)
централізоване водопостачання та водовідведення
(видана згідно рішення НКРЕКП від 11.12.2011 №77,
переоформлена рішенням від 11.12.2015 №2964)
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10.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Комунальне підприємство
Броварської міської ради Київської
області "Броваритепловодоенергія"

13711949

виробництво, транспортування
07400, Київська обл., м.
та постачання теплової енергії,
Бровари, вул. Грушевського,
централізоване водопостачання і
буд. 3А
водовідведення

0,00

14 364 725,00

Протокол №3 від
06.06.2017

13

№

1

78

79

80

81

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

10.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

10.07.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Бориславтеплоенерго"

Полтавське обласне комунальне
виробниче підприємство теплового
господарства "Полтаватеплоенерго"

Волочиське комунальне
підприємство теплових мереж
«Тепловик»

Комунальне підприємство по
експлуатації теплового господарства
"Тепловик" Старокостянтинівської
міської ради

7

13809128

03338030

14151820

14151464

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

9

82300, Львівська обл., м.
Борислав, вул. Коваліва,
буд. 52А

36008, Полтавська обл., м.
Полтава, Октябрський р-н,
вул. Комарова, буд. 2-А

31200, Хмельницька обл.,
Волочиський р-н, м.
Волочиськ, вул. Пушкіна,
буд. 7 А

31101, Хмельницька обл., м.
Старокостянтинів, вул.
Ессенська, буд. 2, блок 4

10

Директор - Дубас Богдан
Степанович

Директор - Чернявський
Володимир Олександрович

11

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АД №041753;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, АД №036416;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041754;
постачання теплової енергії, АД №041755

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, АГ №579641;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597476;
постачання теплової енергії, АВ №597477;
виробництво 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), АВ №597475;
Ліцензії АВ №597475, АВ №597476, АВ №597477
переоформлено на безстрокові постановою НКРЕКП
від 06.06.2017 №739

0,00

Директор - Білик Михайло
Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АЕ №642537;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№642532;
постачання теплової енергії,
АЕ №642532

2 339 947,06

Директор - Савчук Михайло
Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії (видані згідно рішення
НКРЕКП від 23.09.2010 №1280, переоформлені
рішенням від 27.11.2015 №2881)

2 184 442,33

№ протоколу

13

12

895 363,68

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

1 705 893,00

-

96 272,00

Протокол №1ТЕ/05
від 26.05.2017

Довідка про
відсутність
заборгованості

Протокол №01-0253/2017
від 17.05.2017

14

Протокол
№1ТЕ/05 від
26.05.2017

402 535,99

Довідка про
відсутність
заборгованості

6 269 789,31

1 304 735,00

Протокол №01-0253/2017
від 17.05.2017

159 512,33

2 465 542,00

Протокол
№01-08-53/2017
від 17.05.2017

5 802,80

1 039 999,00

-

Протокол

623 250,82 №01-08-53/2017 від
17.05.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

6

7

8

9

Директор - Курнат Роман
Васильович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АД №041838;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041839;
постачання теплової енергії АД №041840;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АЕ №194673

0,00

628 875,00

Протокол №6ТЕ/05
від 26.05.2017

128 890,00

Протокол
№6ТЕ/05 від
26.05.2017

838 407,40

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АВ №582594;
транспортування теплової енергії,
АЕ №199944;
постачання теплової енергії,
АЕ №199943

897 001,10

168 616,00

Протокол №1
від 12.05.2017

516 202,00

Протокол №2
від 12.05.2017

143 000,00

Директор - Мельник Сергій
Петрович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
( видані згідно рішення НКРЕКП від 22.06.2012 №235,
переоформлені рішенням НКРЕКП від 01.09.2015
№2251)

40 909 748,75

1 838 573,00

Протокол №1 від
29.05.2017

15 969 272,00

Протокол №1 від
29.05.2017

26 599 369,68

Директор - Рєпкін Костянтин
Володимирович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АД №041707;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041708;
постачання теплової енергії АД №041709;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП від
21.04.2016, №651

2 833 016,71

11 633,00

Протокол №3 від
09.06.2017

-

Довідка
провідсутність
заборгованості

393 995,80

Директор - Олексюк
Олександр Остапович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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, АГ №500433;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП від
11.08.2011 №1415,(переоформлено постановою від
14.09.2015 №2301).
Ліцензія Львівської ОДА на:
транспортування теплової енерігї магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії, АВ №378418

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

24 066 117,78

22356022

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

80300, Львівська обл.,
Жовківський р-н, м.
Жовква, вул. Лесі Українки,
буд. 5

83

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Комунальне підприємство
«Драбівські теплові мережі"

21356824

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

19800, Черкаська обл.,
Драбівський р-н, смт
Директор - Василенко Валерій
Драбів, вул. Комарова, буд.
Миколайович
5

85

86

12.07.2017

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Ізюмське комунальне підприємство
теплових мереж

Товариство з обмеженою
відповідальністю науково-виробниче
підприємство "ЕнергіяНовояворівськ"

38162272

32284148

32789941

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

76014, Івано-Франківська
обл., м. Івано-Франківськ,
вул. Індустріальна, буд 34

64300, Харківська обл., м.
Ізюм, проспект
Незалежності, буд. 33

81053, Львівська обл.,
Яворівський р-н, м.
Новояворівськ, вул. Богдана
Пасічника, буд. 1

13

12

Комунальне підприємство
"Жовкватеплоенерго"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Станіславська
теплоенергетична компанія"

№ протоколу

11

Наказ Мінрегіону
від 10.07.2017
№168

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

10.07.2017

12.07.2017

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

82

84

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

-

14

15

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

6

7

8

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Енергія-Новий
Розділ"

33525073

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

88

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Енергія Тепловодосервіс"

35413749

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

90

91

92

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

87

89

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Уманське комунальне підприємство
"Уманьтеплокомуненерго"

Комунальне підприємство
Київської обласної ради "ПереяславХмельницьктепломережа"

Комунальне підприємство "КиєвоСвятошинська тепломережа"
Київської обласної ради

Комунальне підприємство
Вінницької міської ради
"Вінницяміськтеплоенерго"

02082675

20598264

23576122

33126849

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

81652, Львівська обл., м.
Новий Розділ, вул.
Грушевського, буд. 37

08400, Київська обл., м.
Переяслав-Хмельницький,
вул. Івана Мазепи, буд. 33

08150, Київська обл., КиєвоСвятошинський р-н, м.
Боярка, вул. Незалежності,
буд. 9

виробництво,
21100, Вінницька обл., м.
транспортування та постачання Вінниця, вул. 600-річчя, буд.
теплової енергії
13

№ протоколу

13

10

11

12

Директор - Артимко Ігор
Миронович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП
№1039 від 16.06.2011, переоформлена рішенням від
14.09.2015 №2300;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
рішення НКРЕКП №21 від 22.02.2013, переоформлена
рішенням від 14.09.2015 №2299;
постачання теплової енергії, рішення НКРЕКП №21
від 22.02.2013, переоформлена рішенням від
14.09.2015 №2299

0,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

16 184 480,15

Ліцензія Львівської ОДА на:
виробництво теплової енергії;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії, АЕ №271689

614 905,03

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

67 179,42

Директор - Гуртовенко Юрій
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АД №041796;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041797;
постачання теплової енергії АД №041798

49 035 021,44

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

6 991 550,00

Протокол №2 від
15.05.2017

28 359 122,08

Виконуючий обов'язки
генерального директора Ковальчук Петро Петрович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
( видані згідно рішення НКРЕКП від 15.10.2015
№2590)

8 712 784,64

3 194 817,00

Протокол №3 від
06.06.2017

2 791 488,00

Протокол №3 від
06.06.2017

847 374,78

Виконуюча обов'язки
генерального директора Гуменна Людмила Сергіївна

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АЕ № 522270;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
АЕ № 642527;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 522271;
постачання
теплової енергії, АЕ № 522272.
Ліцензія Київської ОДА на централізоване
водопостачання та водовідведення, АВ №582495

5 552 671,54

1 219 616,00

Протокол №1 та №2
від 31.05.2017

2 874 393,00

Протокол №1 та
№2
від 31.05.2017

2 731 100,00

Директор - Бульбас Сергій
Валерійович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АВ №597514;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597515;
постачання теплової енергії АВ №597516

0,01

2 791 585,00

Протокол №2 від
08.06.2017

33 804 710,00

Протокол №2 від
08.06.2017

21 463 223,25

81052, Львівська обл.,
Директор - Терлецький Віталій
Яворівський р-н, с. Старичі,
Миколайович
вул. Шевченка, буд. 23

20300, Черкаська обл.,м.
Умань, вул. Тищика, буд.
12А

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

16

№

1

93

94

95

96

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

12.07.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство НовоградВолинської міської ради "НовоградВолинськтеплокомуненерго"

Комунальне підприємство
"Прилукитепловодопостачання"
Прилуцької міської ради
Чернігівської області

Державне міське підприємство
"ІваноФранківськтеплокомуненерго"

Комунальне підприємство
«Транспортування покупної теплової
енергії «Теплотранс»
Дніпропетровської міської ради

7

35824365

32863684

03346058

32560611

8

9

виробництво,
11700, Житомирська обл., м.
транспортування та постачання Новоград-Волинський, вул.
теплової енергії
Івана Франка, буд. 15 А

виробництво,
транспортування та постачання
теплової енергії, централізоване
водопостачання та
водовідведення

виробництво,
транспортування та постачання
теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

17500, Чернігівська обл., м.
Прилуки, вул. Садова, буд.
104

76007, Івано-Франківська
обл., м. Івано-Франківськ,
вул. Б. Хмельницького, буд
59 А

49089, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул.
Макарова, буд. 32

97

12.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 12.07.2017
№173

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Котельні
лікарняного комплексу"

31555944

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

61018, м. Харків,
Дзержинський р-н, вул.
Балакірєва, буд. 3

98

18.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

Комунальне підприємство
"Міськтеплокомуненерго"

21284482

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

75600, Херсонська обл., м.
Гола Пристань, вул.
Покришева, буд. 41

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Тодорович
Людмила Михайлівна

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АЕ №199655;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №199656;
постачання теплової енергії АЕ №199657

0,00

467 996,00

Протокол №2 від
24.05.2017

119 700,00

Протокол №2 від
24.05.2017

658 165,97

Директор - Гавриш Андрій
Анатолійович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АД №041716;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041717;
постачання теплової енергії АД №041718;
централізоване водопостачання та водовіведення, АГ
№500082

9 868 873,49

695 597,00

Протокол №3 від
26.05.2017

5 221 919,00

Протокол №4 від
26.05.2017

476 476,14

Директор - Рущак Василь
Степанович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АВ №597451;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597452;
постачання теплової енергії АВ №597453

72 039 475,47

2 488 848,00

Протокол №1 від
29.05.2017

11 156 232,65

Протокол №1 від
29.05.2017

63 916 775,56

Директор - Кіт Сергій
Анатолійович

Ліцензія НКРЕКП на
виробництво 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),
АЕ №522332;
ліцензія Дніпропетровської ОДА на транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
АД №037015; (переоформлені на безстрокові
постановою НКРЕКП від 30.03.2017 №447)
ліцензія Дніпропетровської ОДА на постачання
теплової енергії,
АД №037016

59 667 876,27

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

67 181 514,50

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Директор - Николаєнко Євген
та установках з використанням нетрадиційних або
Валерійович
поновлюваних джерел енергії), АД №041848;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041849;
постачання теплової енергії, АД №041850

3 316 324,60

778 108,00

Протокол №3 від
09.06.2017

Протокол №3 від
09.06.2017

72 905,34

4 272 996,50

69 415,00

Протокол №1
від 09.06.2017

Протокол №1
від 09.06.2017

581 830,07

Директор - Фісай Сергій
Олександрович

Ліцензія Херсонської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АВ №617961;
транспортування теплової енергії,
АВ №617962;
постачання теплової енергії,
АВ №617963

Довідка про
відсутність
заборгованості

14

-

1 987 099,00

740 491,00

17

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

99

18.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

100

18.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

101

102

103

104

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

18.07.2017

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

4

5

Наказ Мінрегіону
від 25.03.2020 №75

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

7

8

9

10

11

12

754 962,12

Комунальне підприємство Київської
обласної ради
"Кагарликтепломережа"

20622074

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

09200, Київська обл.,
Кагарлицький район, м.
Кагарлик, вул. Миру, буд. 16

Директор - Штефан Ігор
Іванович

Мукачівське міське комунальне
підприємство "Мукачівводоканал"

03344556

централізоване водопостачання
та водовідведення

89600, Закарпатська обл., м.
Мукачеве, пл. Миру, буд 7

Виконуюча обов'язки
директора - Келемен Наталія
Миколаївна

Ліцензія НКРЕКП на: централізоване водопостачання
та водовідведення, рішення НКРЕКП №8 від
27.06.2011, переоформлено рішенням від 27.05.2016
№859

12 187 569,24

1 251 580,00

Директор - Юзефик Олег
Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АД №041868;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041869;
постачання теплової енергії, АД №041870

5 101 746,46

18 792,00

Протокол
№16ТЕ/05 від
26.05.2017

Директор - Тусь Віталій
Вікторович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з вмкористанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
рішення НКРЕКП від 10.09.2015 №2290.
Ліцензія Рівненської ОДА на:
виробництво 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), АЕ №190315;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№190316;
постачання теплової енергії, АЕ №190317

2 691 552,75

274 215,00

Директор - Костецький
Олександр Володимирович

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо тепова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АВ №582464;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №582465;
постачання теплової енергії, АВ №582466

12 648 982,15

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Директор - Питулько Дмитро
та установках з використанням нетрадиційних або
Миколайович
поновлюваних джерел енергії), АД № 041775;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД № 041776;
постачання
теплової енергії, АД № 041777

12 391 714,26

Комунальне підприємство
"Сарнитеплосервіс" Сарненської
міської ради

Комунальне підприємство
"Фастівтепломережа"

Комунальне підприємство
"Теплоенерго"

22422842

35132153

05387624

31700972

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

80000, Львівська обл.,
Сокальський р-н, м. Сокаль,
вул. Героїв УПА, буд. 21

34500, Рівненська обл.,
Сарненський р-н., м. Сарни,
вул. Куликова, буд. 7

08500, Київська обл., м.
Фастів, вул. Семена Палія,
буд. 9

39600, Полтавська обл., м.
Кременчук, Крюківський рн, вул Софіївська, буд. 68

№ протоколу

13

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо тепова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АВ №600539;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №600541;
постачання теплової енергії, АВ №600542

Комунальне підприємство
Сокальської міської ради
"Сокальтеплокомуненерго"

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Протокол №3
від 06.06.2017

817 228,00

Протокол №3
від 06.06.2017

0,00

Протокол №1 від
23.05.2017

961 500,00

Протокол №2 від
23.05.2017

0,00

2 561 831,85

Протокол
№16ТЕ/05 від
26.05.2017

935 257,98

Протокол №06/17
від 15.05.2017

2 966 727,00

Протокол №05/17
від 15.05.2017

2 999 016,32

301 819,00

Протокол №1
від 31.05.2017

13 059 845,00

Протокол №1
від 31.05.2017

4 264 096,44

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 304 500,00

Протокол №10
від 11.05.2017

4 259 181,74

402 730,00

18

№

1

105

106

107

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

18.07.2017

01.08.2017

01.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

Наказ Мінрегіону
від 18.07.2017
№174

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Комунальне підприємство Київської
обласної ради
"Бородянкатепловодопостачання"

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Міське комунальне підприємство
"Чернівцітеплокомуненерго"

7

32325215

33710516

34519280

8

виробництво,
транспортування та постачання
теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

41600, Сумська обл., м.
Конотоп, вул. Садова,
буд.39А

07801, Київська обл.,
Бородянський р-н, смт
Бородянка, вул. Вокзальна,
буд 1А

58018, м. Чернівці,
вул. Максимовича, 19 А

12

Директор - Бакалина Борис
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на: виробництво 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) АВ №597520;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597521;
постачання теплової енергії АВ №597522

0,00

1 247 601,00

Протокол №2 від
15.05.2017

Директор - Різник Анатолій
Володимирович

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АГ №578899;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ №578900;
постачання теплової енергії, АЕ №179807;
централізоване водопостачання та водовідведення, АВ
№600507

2 399 638,58

1 294 081,00

Протокол №3 та №4
від 06.06.2017

Директор - Меленчук
Олександр Васильович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АВ № 597508;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ № 597509;
постачання
теплової енергії, АВ № 597510; (переоформлені на
безстрокові постановою НКРЕКП від 16.05.2017
№656)

21 084 030,52

4 932 958,10

Протокол №1
від 17.05.2017

2 552 457,19

-

-

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Красноградське підприємство
теплових мереж

32464827

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

63304, Харківська обл.,
Красноградський р-н, м.
Красноград, вул.Соборна,
буд. 47

Директор - Сидоренко
Олександр Миколайович

109

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Кам'янське комунальне
підприємство теплових мереж

21366202

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

20801, Черкаська обл.,
Кам'янський р-н, м.
Кам'янка, вул Героїв
Майдану, буд. 33

Директор - Темний Олександр
Борисович

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АЕ №199931;
транспортування теплової енергії;
постачання теплової енергії

2 382 795,19

Директор - Чумак Андрій
Костянтинович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії, АВ №501403;
комбіноване виробництво теплової та електричної
енергії, АВ №501401;
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АВ №597435.
Ліцензія Тернопільської ОДА:
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№581716;
постачання теплової енергії, АВ №581717

22 789 805,45

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Наказ Мінрегіону
від 12.04.2018
№ 89

Комунальне підприємство теплових
мереж
"Тернопільміськтеплокомуненерго"
Тернопільської міської ради

14034534

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
комбіноване виробництво
теплової та електричної енергії

46001, Тернопільська обл.,
м. Тернопіль, вул. Івана
Франка, буд.16

№ протоколу

13

11

108

01.08.2017

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

10

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АВ № 597408;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ № 597409;
постачання
теплової енергії, АВ № 597410

110

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

Комунальне підприємство
"Теплогарант"

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

15 850 746,49

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

330 488,94

Протокол №3 та
№4
від 06.06.2017

214 891,12

3 751 955,22

Протокол №2
від 02.06.2017

7 097 863,64

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

620 596,00

Протокол №2 від
12.05.2017

13 000,00

3 555 148,46

Протокол №4 від
02.06.2017

1 595 463,90

Протокол №7 від
19.10.2017

-

512 300,00

19

№

1

111

112

113

114

115

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

01.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

4

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Комунальне підприємство
"Червоноградтеплокомуненерго"

Комунальне підприємство теплових
мереж Тернопільської обласної ради
"Тернопільтеплокомуненерго"

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Дочірнє підприємство
"Теплотехсервіс" закритого
акціонерного товариства
"Теплотехніка"

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Комунально-побутове підприємство
"Теплоенергопостач" Ірпінської
міської ради

Приватне акціонерне товариство
"Миколаївська
теплоелектроцентраль"

7

23966248

03353590

34457654

32973584

30083966

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво,
транспортування та постачання
теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
виробництво електричної енергії

9

80100, Львівська обл., м.
Червоноград, вул.
Промислова, буд. 1

46016, Тернопільська обл.,
м. Тернопіль, вул. Київська,
буд. 3А

73008, м. Херсон,
Дніпровський р-н, пров.
Смоленський, буд 2-А

08200, Київська обл., м.
Ірпінь, вул. Паризької
комуни, буд. 11

54020, Миколаївська обл.,
м. Миколаїв, вул.
Каботажний спуск, буд. 18

11

12

Директор - Дмуховський
Степан Михайлович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АД № 041854;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД № 041855;
постачання
теплової енергії, АД № 041856

81 025 264,89

345 990,00

Директор - Горніцький
Владислав Михайлович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
рішення НКРЕКП №8 від 25.01.2013, переоформлено
рішенням від 11.11.2016 №1985;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних, або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП від
19.08.2010, переоформлено рішенням від 11.11.2016
№1986

5 156 463,82

3 351 822,23

Директор - Широкоступ Юрій
Іванович

344 846,29

Директор - Краснопольський
Юрій Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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), АД №041982;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041983;
постачання теплової енергії, АД №041984

11 470 401,35

Генеральний директор Матвіюк Олександр
Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
згідно рішення від 13.07.2006 №901, переоформлено
постановою від 17.11.2015 №2803;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
згідно рішення від 23.11.2012 №366, переоформлено
рішенням від 17.11.2015;
постачання теплової енергії. згідно рішення від
23.11.2012 №366, переоформлено рішенням від
17.11.2015 №2803;
виробництво електричної енергії, згідно рішення від
10.03.1999, переоформлено постановою від 17.11.2015
№2803

0,00

№ протоколу

13

10

Ліцензія Херсонської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АГ №580518;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ №580519;
постачання теплової енергії, АГ №580520

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

-

4 547 889,00

-

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Протокол
№19ТЕ/05
від 26.05.2017

12 887 408,00

Протокол
№19ТЕ/05
від 26.05.2017

13 617 445,82

Протокол №2 від
02.06.2017

5 277 077,17

Протокол №2 від
02.06.2017

757 671,47

Довідка про
відсутність
заборгованості

412 970,45

Протокол №3 від
06.06.2017

9 080 679,49

Довідка про
відсутність
заборгованості

43 044 865,57

Довідка про
відсутність
заборгованості

Протокол №3 від
06.06.2017

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

1 840 752,00

-

20

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

6

7

8

9

103 026 473,24

4 438 222,35

Протокол №1 від
01.06.2017

1 384 020,22

Протокол №2 від
01.06.2017

71 812 922,04

2 201 014,45

6 812 676,89

Протокол №1 від
25.04.2017

623 322,25

Протокол №1 від
25.04.2017

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості на
теплову енергію;
Протокол №6 від
494 922,00
21.06.2017 на
послуги
централізованого
водопостачання та
водовідведення

Державне підприємство
"Сєвєродонецька
теплоелектроцентраль"

00131050

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
виробництво та постачання
електричної енергії

93403, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк,
Сєвєродонецька ТЕЦ

Виконуючий обов'язки
директора - Чумак Андрій
Миколайович

117

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Комунальне підприємство
Миколаївської міської ради
"Сервіскомуненерго"

36209174

централізоване водопостачання
та водовідведення

84182, Донецька обл.,
Слов'янський р-н,
м. Миколаївка, вул. 50-річчя
Словянської ТЕС, буд. 22

Директор - Трифонов Денис
Геннадійович

Ліцензія Донецької обласної державної адміністрації
на централізоване водопостачання та водовідведення,
рішення від 06.09.2016 №768

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Нагній Олександр
поновлюваних джерел енергії), АЕ №522166;
Григорович
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №522167;
постачання теплової енергії, АЕ №522168;
централізоване водопостачання та водовідведення, АВ
№600528

118

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Комунальне житлово-експлуатаційне
підприємство Глевахівської
селищної ради

33018727

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

08630, Київська обл.,
Васильківський р-н, смт
Глеваха, вул. Вокзальна,
буд. 18-А

119

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Звенигородське підприємство
теплових мереж

02082717

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

20200, Черкаська обл.,
Звенигородський р-н, м.
Звенигородка, вул.
Кримського, буд. 25

Директор - Писанко Ігор
Вікторович

120

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Комунальне підприємство
"Теплосервіс" Вільногірської міської
ради Дніпропетровської області

36489101

виробництво та постачання
теплової енергії

51700, Дніпропетровська
обл., м. Вільногірськ, вул.
Центральна, буд. 8

Директор - Сміяненко Ірина
Володимирівна

69091, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, б-р
Гвардійський, буд. 137

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
Генеральний директор - Грек
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
Олександр Сергійович
постачання теплової енергії; (видані згідно рішення
від 08.06.2012, переоформлені рішенням від
28.10.2016 №1912);
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
(видана згідно рішення від 22.11.2012, переоформлена
рішенням від 28.10.2016 №1913)

32121458

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

13

12

Наказ Мінрегіону
від 01.08.2017
№189

Концерн "Міські теплові мережі"

№ протоколу

11

01.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

116

03.08.2017

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

Ліцензія НКРЕ на:
виробництво електричної енергії,
АБ №220603;
постачання електричної енергії за нерегульованим
тарифом, АБ №220604;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії,
АГ №500430.
Ліцензія Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України на:
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №500697;
постачання теплової енергії, АВ №500698

121

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

14

6 460 804,29

640 362,00

Протокол №5 від
21.06.2017,
Протокол №6 від
21.06.2017

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АВ №518364;
транспортування теплової енергії,
АВ №582575;
постачання теплової енергії, АВ №582574

0,00

709 100,00

Протокол №1 від
12.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

300 672,55

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії;
постачання теплової енергії,;
( рішення від 04.08.2016 № 173-теп)

3 927 692,98

110 183,65

Протокол №3 від
06.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

5 684 538,98

30 826 394,00

Протокол №2 від
02.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

187 759 494,79

301 899 561,74

3 124 116,11

21

№

1

122

123

124

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

03.08.2017

03.08.2017

03.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Лисичанськтепломережа"

Первомайське комунальне
підприємство "Тепломережі"

Комунальне підприємство
"Сєвєродонецьктеплокомуненерго"

7

13401321

31679569

13405551

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

93113, Луганська обл., м.
Лисичанськ, вул. Тепла, буд.
17

64102,
Харківська обл.,
м. Первомайський,
м-н 1/2, д/с №9,
тел 3-22-35

93412, Луганська обл., м.
Сєвєродонецьк, просп.
Космонавтів, буд. 9А

10

11

12

Директор - Панаіт Андрій
Вікторович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 30.11.2012 №370,
переоформлені рішенням від 12.09.2016 №1547)

73 928 209,29

Директор підприємства Черняк Михайло Сергійович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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) АЕ №199678;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №199679;
на постачання теплової енергії,
АЕ №199680

Директор - Чернишин Петро
Гнатович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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)
АВ №597393;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597394;
на постачання теплової енергії,
АВ №597395

125

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Комунальне підприємство
"Баришівкателломережа"

24885150

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

07500, Київська обл.,
Баришівський р-н, смт
Баришівка, вул.
Комсомольська, буд. 18А

Директор - Калініченко Ігор
Васильович

126

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Комунальне підприємство "КомСервіс" Вижницької районної ради

34446270

виробництво та постачання
теплової енергії

59200, Чернівецька обл.,
Вижницький р-н, м.
Вижниця, вул. Українська,
буд. 88, корпус А

Директор - Семенюк Валерій
Юрійович

127

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Комунальне підприємство Київської
обласної ради "Тетіївтепломережа"

24879282

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

09800, Київська обл..
Тетіївський р-н, м. Тетіїв,
вул. Соборна, буд. 19А

Виконуючий обов'язки
директора - Нестеренко Іван
Юрійович

128

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Комунальне підприємство
"Теплосервіс Станично-Луганського
району"

35259450

виробництво,
транспортування та постачання
теплової енергії

93601, Луганська обл..
Станисно-Луганський р-н,
смт Станиця Луганська,
квартал Молодіжний, буд.
10Б

Директор - Ісаєва Ірина
Олександрівна

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АВ №519676;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №519677;
постачання теплової енергії, АВ №519678

Ліцензія Чернівецької ОДА на:
виробництво теплової енергії , видана згідно рішення
від 16.11.2016 №23;
постачання теплової енергії, видана згідно рішення від
16.11.2016 №23

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії,
АВ №600520;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №600521;
постачання теплової енергії, АВ №600522

Ліцензія Луганської ОДА на:
виробництво, транспортування та постачання теплової
енергії, АГ №579733

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

17 146 502,00

Протокол №15
від 01.06.2017

38 089 767,00

Протокол №16
від 01.06.2017

26 690 033,23

435 306,96

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 091 213,63

5 711 081,95

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

5 024 569,00

Протокол №25 від
29.06.2017

9 155 535,85

1 090 159,46

623 147,00

198 633,11

-

3 204 257,50

635 935,00

1 982 368,84

-

Протокол №1 від
31.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

953 213,28

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

46 658,66

1 886 241,00

Протокол №1 від
31.05.2017

0,00

31 833,90

Протокол №3 від
01.06.2017

2 095 352,78

Протокол №1 від
31.05.2017

-

22

№

1

129

130

131

132

133

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

03.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

03.08.2017

03.08.2017

19.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Наказ Мінрегіону
від 03.08.2017
№190

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Міське комунальне підприємство
"Херсонтеплоенерго"

Приватне підприємство
"Херсонтеплогенерація"

Комунальне підприємство
"Чугуївтепло"

Комунальне виробниче підприємство
"Краматорська тепломережа"
Краматорської міської ради

Комунальне підприємство
"Теплосервіс" Дубровицької
районної ради

7

31653320

34458071

35944142

00131133

33166903

8

9

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

73003, Херсонська обл., м.
Херсон, Острівське шосе,
буд. 1

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

73000, Херсонська обл., м.
Херсон, вул. Кутузова, буд.
2А

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

63503, Харківська обл., м.
Чугуїв, вул. Гагаріна, буд. 15

84301, Донецька обл., м.
Краматорськ, вул. Олекси
Тихого, буд. 2Б

34100, Рівненська обл.,
Дубровицький р-н, м.
Дубровиця, вул. Шкільна,
буд. 27 Б

10

11

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Директор - Пепель Володимир
та установках з використанням нетрадиційних або
Петрович
поновлюваних джерел енергії);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 22.06.2012 №228,
переоформлені рішенням від 22.09.2016 №1570)

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

12

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

9 009 828,39

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

3 422 193,00

Протокол №1 від
09.06.2017

11 326 121,99

Директор - Ігнатов Михайло
Дмитрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім виробництва
теплової енергії на установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 10.09.2012 №687,
переоформлено рішенням від 22.12.2016 №2341)

3 553 887,55

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

155 084,00

Протокол №1 від
09.06.2017

1 934 400,61

Директор - Головакін
Володимир Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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) АЕ №199663;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №199664;
на постачання теплової енергії,
АЕ №199665

5 820 764,19

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

278 439,00

Протокол №2 від
26.05.2017

362 648,97

Директор - Безкоровайний
Григорій Ілліч

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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)
АД №041871;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041872;
на постачання теплової енергії,
АД №041873

16 678 857,67

777 132,00

Протокол №1 від
25.04.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

5 566 921,52

Виконуючий обов'язки
директора - Крупко Микола
Васильович

Ліцензія Рівненської ОДА на:
виробництво 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,
АЕ №190335;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№190336;
постачання теплової енергії,
АЕ №190337

162 338,69

451 430,11

Протокол №08/17
від 15.05.2017

3 300 570,89

Протокол №07/17
від 15.05.2017

0,00
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№

1

134

135

136

137

138

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

19.08.2017

19.08.2017

19.08.2017

19.08.2017

19.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне спеціалізоване
теплозабезпечуюче підприємство
"Рубіжнетеплокомуненерго"
Рубіжанської міської ради

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Малин
Енергоінвест"

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"НіжинТеплоМережі"

Комунальне підприємство
"Водотеплосервіс" Калуської міської
ради

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Оріхівтепломережа"

7

33515421

37555721

32750668

32364207

13622447

8

9

10

11

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

12

14

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Сілаков Олександр
поновлюваних джерел енергії),
Павлович
АД №041701;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041702;
постачання теплової енергії,
АД №041703

42 361 728,39

1 210 900,00

Протокол №6 від
01.06.2017

1 798 100,00

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Ліцензія Житомирської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
11601, Житомирська обл., м.
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Корнійчук Микола
Малин, вул. Українських
поновлюваних джерел енергії), АЕ №199606;
Анатолійович
повстанців, буд.25А
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №199608;
постачання теплової енергії, АЕ №199607;
централізоване водопостачання та водовідведення, АД
№041688

2 468 649,76

1 442 336,38

Протокол №3 від
31.05.2017,
Протокол №4 від
12.06.2017
Довідка про
відсутність
заборгованості

-

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Тимчасово виконуюча
обовязки директора - Ісаєнко
Любов Миколаївна

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041772;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041773;
постачання теплової енергії,
АД №041774

25 506 519,76

7 428 551,00

Протокол №1 від
26.05.2017

Генеральний директор Яковина Ігор Дмитрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії; (видані згідно рішення
від 05.10.2012 №330, переоформленні рішенням від
19.008.2016 №1452);
централізоване водопостачання та водовідведення,
видана згідно рішення від 14.02.2012 №40,
переоформлена рішенням від 19.08.2016 №1452)

0,00

8 592 036,10

174 516,00

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

93000, Луганська обл., м.
Рубіжне, вул. Іванова, буд.
157

16600, Чернігівська обл., м.
Ніжин, вул. Глібова, буд. 1

77300, Івано-Франківська
обл., м. Калуш, вул
Окружна, буд. 8

Ліцензія Запорізької ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
70500, Запорізька обл.,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Оріхівський район, місто Директор Сенченко Валентина
та установках з використанням нетрадиційних або
Оріхів, вул. Ленінградських
Василівна, тел 0614143213
поновлюваних джерел енергії), АЕ №263882;
курсантів, буд. 62 А
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №263884;
постачання теплової енергії, АЕ №263883.

212 700,00

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

Протокол №7 від
01.06.2017

17 692 990,29

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

4 010 281,00

Протокол №2 від
26.05.2017

724 122,20

Протокол №1 від
29.05.2017

13 126 452,00

Протокол №1 від
29.05.2017

4 585 738,40

Протокол №1 від
25.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

4 427,79

24

№

1

139

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

19.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Енерговодоканал" Смолінської
селищної ради Маловисківського
району

7

24153091

8

виробництво,
транспортування та
постачання теплової енергії,
централізоване
водопостачання та
водовідведення

9

10

11

Ліцензія Кіровоградської ОДА на:
виробництво теплової енергії, АВ №501679;
транспортування теплової енергії магістральними та
26223, Кіровоградська
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
обл., Маловисківський
Директор Улибін
АВ №501680;
район, смт. Смоліне, вул. Олександр Володимирович,
постачання теплової енергії, АВ №580601,
Козакова, буд. 39
тел. (05258)54528
централізоване водопостачання та водовідведення, АВ
(05258)54528
№390283, централізоване водопостачання та
водовідведення, АА №147532

Дочірнє підприємство
"Теплокомуненерго Маяк"
Приватного акціонерного товариства
"Вінницький завод "Маяк"

23110524

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

21030, Вінницька обл.,
місто Вінниця, вул.Воїнів
Інтернаціоналістів,
будинок 2-Е,
тел (0432)433271

Директор Федоров Олег
Ігорович,
тел.(0432)508515

141

19.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Комунальне підприємство
"Житомирводоканал " Житомирської
міської ради

03344065

централізоване водопостачання
та водовідведення

10005, Житомирська
обл., місто Житомир, вул.
Чуднівська, будинок 120
тел.(0412) 550-552

Директор Нікітін Андрій
Миколайович
тел.(0412)550-552

Лцензія НКРЕКП на централізоване водопостачання
та водовідведення, видано згідно рішення від
22.06.2012 №233 ( переоформлено згідно рішення від
16.12.2016 №2322)

18 823 425,70

Директор - Лабовка Орест
Васильович
тел. (03244) 42280

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041809;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041810;
постачання теплової енергії,
АД №041811

0,00

143

144

19.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Державне комунальне підприємство
"Стебниктеплокомуненерго"

19.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Комунальне підприємство
Камꞌянської міської ради
"Тепломережі"

22.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Чорнобаївське комунальне
підприємство теплових мереж

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

82172, Львівська обл.,
місто Дрогобич, місто
Стебник, вул. Мельника,
буд. 17

03342573

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
Голенко Володимир
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
Григорович- керівник з
атомних електростанціях і когенераційних установках
51914, Дніпропетровська 01.08.2017 (Тимчасово виконує
та установках з використанням нетрадиційних або
обл., місто Кам’янське,
обов'язки);
поновлюваних джерел енергії);
вул.Тритузна, будинок 168
транспортування теплової енергії магістральними та
Фортуна Василь Іванович місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
підписант
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 17.02.2012 №118,
переоформлені рішенням від 28.10.2016 №1911)

14193942

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

19900, Черкаська обл.,
Чорнобаївський район,
селище міського типу
Чорнобай, вул. Спортивна,
будинок 3А

22407995

Директор - Самченко Євгеній
Олександрович

Ліцензія Черкакської ОДА на:
виробництво теплової енергії згідно рішення від
14.12.2015 № 25;
транспортування теплової енергії
АВ №
582593;
постачання теплової енергії,
АВ №582592

14

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

13 095 691,72

11 780 688,33

Протокол №1 від
18.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

131 242,50

2 185 972,47

Протокол №3 від
31.05.2017

4 752 283,66

Протокол №3 від
31.05.2017

1 962 918,00

Протокол
№4ТЕ/05 від
26.05.2017

836 961,55

Довідка про
відсутність
заборгованості

11 702 731,35

Протокол №2 від
12.05.2017

835 523,09

1 114 375,81

Наказ Мінрегіону
від 19.08.2017
№215

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

19.08.2017

№ протоколу

13

3 544 156,76

140

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

12

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АВ №597466;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597467;
постачання теплової енергії,
АВ №597468

142

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

146 285,00

Протокол №4ТЕ/05
від 26.05.2017

470 885,00

11 371 342,12

28 990 920,00

Протокол №3 від
06.06.2017

-

3 800 599,51

36 701,00

Протокол №1 від
12.05.2017

2 583 895,00

25

№

1

145

146

147

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

22.08.2017

22.08.2017

22.08.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Підприємство
"Березаньтепломережа"

Колективне підприємство
"Андріївська тепломережа"

Комунальне виробниче
експлуатаційне підприємство
"Подільськтеплокомуненерго"

7

20615577

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

07540, Київська обл., місто
Березань,вул. Фрунзе,
будинок 20

11

12

Тимчасово виконуюча
обовꞌязки начальника Рудь
Тамара Євдокимівна

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопосатчання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії), АЕ № 179819;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 179820;
постачання теплової енергії,
АЕ № 179821
Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, АЕ №179882

3 652 724,70

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

-

Довідка про
ненадання послуг
населенню

24907756

25977888

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 14.09.2012 №304,
переоформлені рішенням від 31.03.2016 №511)

66300, Одеська обл., місто
Подільськ,
провул.Куяльницький,
будинок 28-А

Директор - Перлей Максим
Вікторович, тел 2-38-24

Ліцензія НКРЕКП на:
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №522256;
постачання теплової енергії,
АЕ №522257;
Директор -Печерський Леонід
виробництво теплової енергії на
Мойсейович, тел.(0482)343496
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях , когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, згідно постанови від
07.07.2015 № 2001

148

22.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Теплодаренерго"

32483079

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

65490, Одеська обл., місто
Теплодар, Промплощадка

149

22.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Обласне комунальне виробниче
підприємство "Дніпро-Кіровоград"

03346822

централізоване водопостачання
та водовідведення

25009, Кіровоградська обл.,
місто Кропивницький,
вул.Соборна, будинок 19 А

Генеральний директор Ілик
Роман Ігорович

Ліцензія НКРЕКП на:
централізоване водопостачання та водовідведення,
АЕ 287982

150

22.08.2017

Наказ Мінрегіону
від 22.08.2017
№217

Комунальне підприємство
"Креміннатеплокомуненерго"

33587903

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

92900, Луганська обл.,
Кремінський район, місто
Кремінна, пров.Гастелло,
будинок №21

Директор Марунін Володимир
Анатолійович

Ліцензія Луганської ОДА на: виробництво,
транспортування та постачання теплової енергії, АВ
№ 369786

151

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Комунальне підприємство
"Чернівціводоканал"

03361780

централізоване водопостачання
та водовідведення

58023, Чернівецька обл.,
місто Чернівці, вул.
Комунальників , будинок 5

Виконуючий обовязки
начальника підприємства Бабух Тарас Васильович,
тел.(050) 6761232

Ліцензія НКРЕКП на:
централізоване водопостачання та водовідведення,
АЕ №287986

№ протоколу

13

10

Ліцензія Запорізької ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
71140, Запорізька обл.,
атомних електростанціях і когенераційних установках
виробництво та транспортування Бердянський район, селище
Директор - Проценко Надія
та установках з використанням нетрадиційних або
теплової енергії
міського типу Андріївка,
Михайлівна, тел.(06153)91467
поновлюваних джерел енергії),
вул.Леніна, будинок 29
АЕ №292462;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №263895

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Протокол №5 від
21.06.2017

593 963,81

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

449 266,27

2 525 057,00

2 137 067,52

759 486,00

Протокол №2.3 від
22.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

0,00

28 928,44

Протокол №4.6 від
29.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

782 779,78

3 818 751,78

9 249 098,84

Протокол №1від
24.05.2017

7 631 101,17

Протокол №2 від
24.05.2017

5 925 095,88

6 590 958,92

156 160,00

Протокол №9 від
01.06.2017

481 479,00

Протокол №10 від
01.06.2017

2 566 878,25

69 228 003,50

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

46 958 159,12

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

26

№

1

152

153

154

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

08.09.2017

08.09.2017

08.09.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Бахмут-Енергія"

Обласне комунальне підприємство
"Донецьктеплокомуненерго"

Комунальне підприємство
Богуславської районної ради
"Богуславтепловодопостачання"

7

34776960

03337119

33604652

8

9

10

11

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
Директор -Вайдас Повиленас, атомних електростанціях і когенераційних установках
84500, Донецька обл., місто
тел. (050)4726336
та установках з використанням нетрадиційних або
Бахмут, вул.Зелена, будинок
Заступник директора Логвінов
поновлюваних джерел енергії);
41
Сергій Вцікторович
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 14.09.2012 №304,
переоформлені рішенням від 31.03.2016 №511)

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
84307, Донецька обл., місто
та установках з використанням нетрадиційних або
Краматорськ,
поновлюваних джерел енергії),
Генаральний директор провул.Земляний, будинок
АЕ №642506;
Поляков Роман Олександрович
2,
транспортування теплової енергії магістральними та
тел (06272) 2-00-11
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №642504;
постачання теплової енергії,
АЕ №642507;
Донецька ОДА на централізоване водопостачання та
водовідведення,
АД № 073875

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво 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),
АЕ №295618;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №295619;
постачання теплової енергії,
АЕ №295620

09700, Київська обл.,
Богуславський район, місто
Богуслав, вул.Польова,
будинок 46-А

Директор Табачков
Володимир Виолодимирович

155

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Міське комунальне підприємство
"Одеська теплоелектроцентраль №2"

05519847

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

65490, Одеська обл., місто
Теплодар

Директор -Черевко Ніла
Борисівна

156

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Госпрозрахункове підприємство
"Чигиринські теплові мережі"

31165782

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

20902, Черкаська обл.,
Чигиринський район, місто
Чигирин, вул. Енергетиків,
будинок 11/1

Директор - Литвин Петро
Микитович

Ліцензії НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 13.06.2016 №1109);
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії (видана згідно рішення
від 21.07.2016 № 1296)

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
згідно рішення від 20.10.2015 № 18;
транспортування теплової енергії згідно рішення від
20.10.2015 № 16;
постачання теплової енергії,
згідно рішення від 20.10.2015 № 17

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

13

12

11 909 886,31

Протокол №1 від
25.04.2017

819 592 129,21

15 032 210,48

Протокол №1 від
25.04.2017

412 355,45

795 162,00

Протокол №3 від
06.06.2017

2 853 016,32

2 618 407,26

Протокол №3.2 від
08.06.2017

1 700 792,75

502 291,00

70 240 773,25

№ протоколу

Протокол № 1
від 12.05.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

20 601 515,97

Протокол №1 від
25.04.2017

383 764 896,70

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

629 696,17

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

890 022,58

Протокол № 2
від 12.05.2017

189 877,50

-

20 535 021,00

1 322 962,00

27

№

1

157

158

159

160

161

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

08.09.2017

08.09.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Теплоенерго" Дніпровської міської
ради

Комунальне підприємство
"Бродитеплоенерго"

Комунальне підприємство
"Котельщик"

Комунальне підприємство теплових
мереж Черкаського району

Комунальне підприємство
"Новосілківська керуюча компанія
житлово-комунальних послуг"
Чабанівської селищної ради КиєвоСвятошинського району Київської
області

7

32688148

05445639

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

22733571

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

21375394

виробництво,
транспортування та
постачання теплової енергії

25655972

виробництво,
транспортування та
постачання теплової енергії,
централізоване
водопостачання та
водовіведення

9

10

11

12

49044, Дніпропетровська
обл., місто Дніпро,
просп.Дмитра
Яворницького, будинок 37

Директор - Клименко Андрій
Володимирович

Ліцензії НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД №041826,
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД №041827;
постачання теплової енергії, АД №041828,
переоформлених згідно постанови НКРЕКП від
30.03.2017 № 444

592 358 884,70

80600, Львівська обл.,
Бродівський район, місто
Броди, вул.Гончарська,
будинок 3А

Ліцензії НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Директор - Риплянський Олег
та установках з використанням нетрадиційних або
Богданович
поновлюваних джерел енергії),
АД №041874,
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041875;
постачання теплової енергії, АД №041876

Ліцензія Херсонської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
74800, Херсонська обл.,
атомних електростанціях і когенераційних установках
місто Каховка, вул.
Директор - Трофимчук Артем
та установках з використанням нетрадиційних або
Першотравнева, будинок 31
Анатолійович
поновлюваних джерел енергії),
А
АВ №617967;
транспортування теплової енергії транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, АВ №617965;
постачання теплової енергії, АВ № 617966

19604, Черкаська обл.,
Черкаський р-н, с.
Червона слобода, вул.
Пономаренка, буд. 2

Директор - Лищенко
Володимир Андрійович

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії, рішення від 06.10.2016
№ 16;
транспортування теплової енергії,
рішення від 24.11.2015 № 21;
постачання теплової енергії, рішення від 06.10.2016 №
17

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво 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), рішення від 20.10.2016
03027, Київська обл.,
№ 436;
Києво-Святошинський р- Директор - Губенко Василь
транспортування теплової енергії магістральними та
н, с. Новосілки, вул.
Іванович
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
Озерна, буд. 20
рішення від 20.10.2016 № 436;
постачання теплової енергії, рішення від 20.10.2016 №
436;
централізоване водопостачання та водовіведення,
рішення від 20.10.2016 № 436

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

288 046 340,80

Протокол №
2ТЕ/05 від
26.05.2017

22 087 413,40

780 424,00

Протокол № 1 від
09.06.2017

975 505,04

810 991,00

Протокол №2 від
12.05.2017

403 180,57

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

13 806 845,74

Протокол № 5
від 21.06.2017

-

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

9 754 541,00

2 235 981,01

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

783 139,14

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

19 032 617,97

2 876 215,26

1 371 852,00

Протокол №1 від
31.05.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

-

28

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

7

8

9

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

13

10

11

12

Ліцензія НКРЕ на:
виробництво 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),
АГ №578289;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ №578290;
постачання теплової енергії,
АГ №578291.
Ліцензія НКРЕКП на виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
видана згідно рішення НКРЕКП від 12.11.2015 №
2736

3 322 915,48

2 443 639,22

Протокол
№18ТЕ/05 від
26.05.2017

0,00

48 001 158,00

Протокол № 1 від
09.06.2017

162

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Комунальне підприємство
"Трускавецьтепло" Трускавецької
міської ради

37497024

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

82200, Львівська обл., м.
Трускавець, вул. М.
Коцюбинського, буд. 12

Директор - Крамар Руслан
Ярославович

163

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Міське комунальне підприємство
"Виробниче управління
водопровідно-каналізаційного
господарства міста Херсона"

03355726

централізоване водопостачання
та водовідведення

73000, Херсонська обл.,
місто Херсон, площа
імені Ю.Тутушкіна,
будинок 9

Директор - Чемерис Михайло
Васильович

Ліцензія НКРЕКП на:
централізоване водопостачання та водовідведення,
АЕ №199650

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

685 703,66

Протокол
№18ТЕ/05 від
26.05.2017

0,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 524 091,32

Протокол № 1 від
09.06.2017

3 029 544,13

164

08.09.2017

Наказ Мінрегіону
від 08.09.2017
№237

Комунальне підприємство "Теплові
мережі міста Нова Каховка"

39142081

виробництво,
транспортування та
постачання теплової енергії

74900, Херсонська обл.,
Директор - Демяꞌненко Ігор
місто Нова Каховка, вул.
Іванович
Дружби, будинок 60а

Ліцензії Херсонської ОДА на:
виробництво теплової енергії, крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
крім транспортування теплової енергії за
нерегульованим тарифом;
постачання теплової енергії, крім постачання
теплової енергії за нерегульованим тарифом, видані
згідно рішення від 13.10.2016 № 605

165

10.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Дочірнє підприємство
"Перещепинетеплоенерго"
Комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

24995080

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

51220, Дніпропетровська
Виконуючий обов'язки
обл., Новомосковський р-н,
директора - Коновалов Сергій
м. Перещепине, вул.
Олександрович
Степова, буд. 1А

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії, АЕ №291917;
постачання теплової енергії, АЕ №291919;
транспортування теплової енергії, АЕ №291918

1 653 945,29

398 930,69

Протокол №3 від
06.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

93 726,11

166

10.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

"Жашківське підприємство теплових
мереж"

21370764

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Ліцензія Черкаської ОДА на:
виробництво теплової енергії, АЕ № 199934;
транспортування теплової енергії,
АЕ №199933;
постачання теплової енергії, АЕ №199935

1 112 800,40

533 043,00

Протокол №9 від
07.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

387 045,27

10.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Комунальне підприємство "Житловокомунальний комбінат с. Розсошенці
Полтавського району"

Ліцензія Полтавської ОДА:
на здійснення господарської діяльності з виробництва
теплової енергії, АЕ №190715;
на здійснення господарської діяльності з
транспортування теплової енергії,
АЕ №190716;
на здійснення господарської діяльності з постачання
теплової енергії, АЕ №190717

1 417 229,42

152 141,00

Протокол №11 від
11.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

962 239,23

0,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

131 564,27

1 722 957,14

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

167

31728909

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

19200, Черкаська обл.,
Жашківський р-н, м.
Жашків, вул. Миру, буд. 2

Директор - Бурлуцький
Володимир Миколайович

38751, Полтавська обл.,
Полтавський р-н, с.
Начальник - Роман Олександр
Розсошенці, вул. Шевченка,
Іванович
буд. 15
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Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Приватне акціонерне товариство
"Василівкатепломережа"

05541137

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

71600, Запорізька обл.,
Василівський р-н, м.
Василівка, вул. Шевченка,
буд. 85 А

Директор - Антонов Микола
Миколайович

Ліцензія Запорізької ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім теплової енергії,
що виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), АЕ №190388;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ №190387;
постачання теплової енергії,
АЕ №190389

169
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Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Будинкоуправління № 2
Гвардійської квартирноексплуатаційної частини району

22992686

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

51272, Дніпропетровська
обл., Новомосковський р-н,
смт Черкаське, вул. Лісна,
буд. 18

Начальник -Несмачна Ірина
Анатоліївна

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії, рішення від 22.09.2016
№178-теп;
постачання теплової енергії, рішення від 22.09.2016
№178-теп;
транспортування теплової енергії, рішення від
22.09.2016 №178-теп

15 056 564,85

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

17 940 079,00

29

№

1

170

171

172

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

10.10.2017

10.10.2017

10.10.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство теплових
мереж "Яготинтепломережа"

Публічне акціонерне товариство
"Облтеплокомуненерго"

Комунальне підпримєство
"Дніпровські міські теплові мережі"
Дніпровської міської ради"

7

24223294

03357671

32082770

8

9

10

11

281 650,00

Протокол № 3
від 06.06.2017

4 411 310,00

Протокол № 5
від 21.06.2017

3 706 338,44

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

14000, Чернігівська обл., м.
Чернігів, вул.
Комсомольська, буд. 55-Б

Ліцензії НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
Голова правління- Геращенко
та установках з використанням нетрадиційних або
Віктор Михайлович
поновлюваних джерел енергії), АВ №597469,
на транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ №597470;
постачання теплової енергії, АВ №597471

69 531 776,25

6 153 638,00

Протокол № 12
від 26.07.2017

21 588 837,00

Протокол № 11
від 26.07.2017

21 612 413,59

49029, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул. Січових
стрільців, буд. 28

Виконуючий обов'язки
директора - Алмазов Ігор
Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 27.07.2012 №249,
переоформлені рішенням від 18.05.2016 №807)

16 119 778,37

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

146 131 732,67

0,00

9 291 049,11

Протокол № 1 від
18.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

58 341 422,23

1 450 654,00

Протокол №4.1 від
29.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Протокол №1 від
31.05.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

3 323 229,74

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

Публічне акціонерне товариство
"ДТЕК Західенерго"

23269555

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
виробництво електричної енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

79026, Львіська обл., м.
Львів, вул. Козельницька,
буд. 15

Тимчасово виконуючий
обов'язки генерального
директора - Шувар Андрій
Йосифович
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Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Комунальне підприємство спільної
власності територіальних громад
Роздільнянського району
"Роздільнатеплокомуненерго"

31640133

виробництво,
транспортування та
постачання теплової енергії

67400, Одеська обл.,
Роздільнянський р-н, м.
Роздільна, вул. Леніна,
буд. 26

Директор - Земський
Вячеслав Михайлович

Ліцензія Одеської ОДА на:
виробництво теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії, видана згідно рішення від 20.07.2015
№ 440/А-2015

1 742 783,94

Директор - Таран Олександр
Володимирович

Ліцензія НКРЕ на:
виробництво 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), АД № 041750;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД № 041751;
постачання теплової енергії,
АД №041752

0,00

13713569

14

9 193 123,28

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

Вишгородське районне комунальне
підприємство
"Вишгородтепломережа"

13

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

10.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 10.10.2017
№268

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
07700, Київська обл.,
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Василенко Василь
Яготинський р-н, м. Яготин,
поновлюваних джерел енергії), рішення від 16.02.2016
Володимирович
вул. 1 травня, буд. 1
№ 42;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
рішення від 16.02.2016 № 42;
постачання теплової енергії, рішення від 16.02.2016 №
42

173

10.10.2017

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

12

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво електричної енергії,
АД № 036306;
виробництво теплової енергії на
теплоенектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
видана згідно рішення від 19.03.2015 № 819;
транспортування теплової енергії транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, видана згідно
рішення від 24.03.2011 № 379;
постачання теплової енергії, видана згідно рішення від
24.03.2011 № 379;
централізоване водопостачання та водовідведення,
видана згідно рішення від 30.06.2011 № 1170

175

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

07300, Київська обл., м.
Вишгород, вул. Кургузова,
буд. 3-В

519 626,00

30

№

1

176

177

178

179

180

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

25.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

25.10.2017

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство теплових
мереж "Криворіжтепломережа"

Комунальне підприємство теплових
мереж "Бориспільтепломережа"

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Смілаенергопромтранс"

Казенне підприємство
"Шосткинський казенний завод
"Імпульс"

Державне комунальне підприємство
Управління "Тепловодоканал"

7

03342184

13712452

33931257

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

14314452

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

14271932

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

9

50000, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, провул.
Дежньова, буд 9

10

11

12

Директор - Мітін Сергій
Миколайович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 10.08.2012 №273,
переоформлені рішенням від 15.11.2016 №1997)

550 892 198,08

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

17 000 857,99

Протокол №3 від
06.06.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

39 901 652,76

Протокол №6 від
20.09.2017

398 027 617,85

446 197,00

Протокол №7 від
06.09.2017

869 958,58

08301, Київська обл., м.
Бориспіль, вул. Київський
шлях, буд. 41-А

Ліцензія НКРЕ на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Палінка Володимир
поновлюваних джерел енергії),
Іванович
АВ № 597436;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ № 597437;
постачання теплової енергії,
АВ №597438

20700, Черкаська обл., м.
Сміла, вул. Василя Стуса,
буд. 41

Генеральний директор Пилипів Володимир
Федорович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії
(видана згідно рішення від 18.03.2010 №263,
переоформлена рішенням від 15.03.2016 №317);
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 07.12.2012 №378,
переоформлені рішенням від 15.03.2016 №318)

6 784 318,80

3 820 499,00

Протокол №1 від
12.05.2017

2 905 317,00

Протокол №2 від
12.05.2017

0,00

Директор - Чернов Євген
Дмитрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 08.06.2012 №212,
переоформлені рішенням від 05.10.2015 №2541)

0,00

1 370 489,11

Протокол № 17
від 15.05.2017

145 594,17

Протокол № 17
від 15.05.2017

877 459,66

Директор - Рудой Руслан
Михайлович

Ліцензія Чернівецької ОДА на:
виробництво теплової енергії, АВ № 345833;
транспортування теплової енергії, рішення від
20.10.2015 № 18;
постачання теплової енергії, рішення від 20.10.2015 №
18;
централізоване водопостачання та водовіведення, АВ
№ 331329

1 473 589,95

3 660 073,63

Протокол № 1
від 17.05.2017

975 867,31

Протокол № 3
від 18.08.2017

21 868,11

41101, Сумська обл., м.
Шостка, вул. Куйбишева,
буд. 41

60236, Чернівецька обл., м.
Новодністровськ, Промбаза

0,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

31

№

1

181

182

183

184

185

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

25.10.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

Наказ Мінрегіону
від 25.10.2017
№279

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Шепетівка
енергоінвест"

Комунальне підпримєство
"Смілакомунтеплоенерго"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Сміла
енергоінвест"

Комунальне підприємство
"Управління житлово-комунального
господарства"

Комунальне підприємство
Володарської селищної ради
"Володарка"

7

37587657

33648312

36779078

31476318

35450817

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

30400, Хмельницька обл., м.
Шепетівка, вул.
Судилківська, буд. 9, оф.
203

20700, Черкаська обл., м.
Сміла, вул. Дзержинського,
буд. 72А

20700, Черкаська обл., м.
Сміла, вул. Свердлова,
буд.94

07100, Київська обл., м.
Славутич, вул. Військових
будівельників, був. 8

09300, Київська обл.,
Володарський р-н, смт
Володарка, пров. Перемоги,
буд. 3

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

10

11

12

Генеральний директорПустовойт Олександр
Степанович

Ліцензії НКРЕКП на:
виробництво 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) видана згідно рішення
від 10.02.2012 №67, переоформлені рішенням від
18.11.2016 №2005;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
видана згідно рішення від 05.03.2012 №33,
переоформлені рішенням від 18.11.2016 №2005;
постачання теплової енергії, видані згідно рішення
від 05.03.2012 №34, переоформлені рішенням від
18.11.2016 №2005

46 707 304,56

418 002,17

Ліцензія Міністерства з питань житлово-комунального
господарства на виробництво теплової енергії,
транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) телповими мережами, постачання
Директор - Прусс Володимир
теплової енергії (крім певних видів господарської
Миколайович
діяльності у сфері теплопостачання, якщо теплова
енергія виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з
викорстанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), АВ № 345070

7 145 506,96

-

Тимчасово виконуючий
обов'язки директора Сарнацький Володимир
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 06.08.2010 №278,
переоформлені рішенням від 29.09.2015 №2485)

73 142 608,80

1 800 397,00

Директор - Кучинський
Віталій Остапович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 18.10.2010 №1515,
переоформлені рішенням від 03.11.2015 №2700).
Ліцензія Київської ОДА на централізоване
водопостачання та водовідведення,
АЕ №575864

74 719 142,33

Директор - Шейко Валерій
Васильович

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво 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), АЕ № 460636;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 460637;
постачання теплової енергії, АЕ № 460638;
централізоване водопостачання та водовідведення, АЕ
№ 292432

1 397 630,67

Протокол
№ 01-13-53/2017
від 17.05.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Протокол
№ 01-13-53/2017
від 17.05.2017

17 194 058,10

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 930 497,24

Протокол № 10 від
21.06.2017

10 435 668,00

Протокол № 2
від 12.05.2017

20 653 617,38

6 117 409,00

Протокол № 7 від
06.09.2017
Протокол № 8 від
06.09.2017

3 630 423,00

Протокол № 7 від
06.09.2017
Протокол № 8 від
06.09.2017

13 843 352,10

59 780,00

Протокол №5 від
21.06.2017

1 394 055,00

Протокол №5 від
21.06.2017

366 542,39

Довідка про
відсутність
заборгованості

5 752 693,70

32

№

1

186

187

188

189

190

191

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

23.11.2017

23.11.2017

23.11.2017

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

4

Наказ Мінрегіону
від 15.10.2018
№272

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Акціонерне товариство "Дніпровська
теплоелектроцентраль"

Комунальне підприємство
"Теплопостачання міста Одеси"

Комунальне підприємство
"Костопількомуненергія"

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Комунальне підприємство
"Фрунзенське ЖКП"

23.11.2017

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЄвроРеконструкція"

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

23.11.2017

23.11.2017

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Дніпровське
управління регіонального
будівництва"

7

00130820

34674102

30132672

33075778

37739041

37862355

8

виробництво, електричної та
теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

9

51925, Дніпропетровська
обл., м. Кам'янське, вул.
Заводська, буд. 2

65110, м. Одеса,
Приморський р-н, вул.
Балківська, буд 1-Б

35000, Рівненська область,
Костопільський район, м.
Костопіль,
вул. Нова, буд. 1

11

12

Генеральний директор Вітютін Євгеній Юрійович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво електричної енергії, видана згідно
рішення від 17.06.2010 № 722, переоформлено
рішенням від 19.08.2016 № 1453;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
видана згідно рішення від 08.07.2010 № 807,
переоформлено рішенням від 19.08.2016 № 1453

442 990 846,64

Директор - Рудий Денис
Анатолійович

50044, Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг,
Військове містечко-33, буд.
16, кв. 33

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД № 041799;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№ 041800;
постачання теплової енергії, АД № 041801;

Ліцензія НКРЕКП:
виробництво 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),
АД №041732;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії, рішення НКРЕКП від
17.09.2015 №2312;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№041733;
постачання теплової енергії, АД №041734

95 390 774,09

№ протоколу

13

-

-

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

14

-

184 486 594,25

-

128 249 299,85

Протокол №2.1
від 22.05.2017

162 990 705,45

Протокол №01/17
від
15.05.2017

0,00

0,01

483 328,00

Протокол №02/17
від
15.05.2017

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
централізоване водопостачання,
АЕ № 271596;
централізоване водовідведення, АЕ № 271593;
виробництво теплової енергії,
АД №037087;
транспортування теплової енергії,
АД №037088;
постачання теплової енергії,
АД №037089

619 246,59

148 957,00

Протокол № 4
від
13.06.2017

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

517 122,66

Генеральний директор Селіванов В'ячеслав
Володимирович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво електричної енергії;
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;
постачання теплової енергії;
( видані згідно рішення від 14.06.2012 №742,
переоформлені рішенням від 21.06.2016 №1159)

0,00

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

6 751 297,80

Виконуючий обов'язки
директора - Гаджиєв Сергій
Карипович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 04.10.2013 №180,
переоформлені рішенням від 30.08.2016 №1485)

3 038 341,50

404 528,64

Протокол № 3
від 06.06.2017

507 618,89

Протокол № 7
від 09.10.2017

0,09

Директор - Стахнюк Юрій
Сергійович

53700, Дніпропетровська
обл., Широківський р-н, смт Директор - Шишка Володимир
Широке, вул. Вишнева, буд.
Анатолійович
6

виробництво електричної енергії, 01011, м. Київ, Печерський
виробництво та постачання
р-н, вул. Панаса Мирного,
теплової енергії
буд. 28, оф. 20

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

10

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

52 073,00
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№

1

192

193

194

195

196

197

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Наказ Мінрегіону
від 23.11.2017
№308

Новокалинівське виробниче
управління житлово-комунального
господарства

06.12.2017

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Тепловодпостач"

06.12.2017

06.12.2017

06.12.2017

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

23.11.2017

06.12.2017

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Комунальне підприємство
"Жовтоводськтепломережа"

Ставищенське житлово - комунальне
підприємство

Борівське комунальне підприємство
теплових мереж

Комунальне підприємство
"Павлоградтеплоенерго"

7

31164710

31589837

23645975

03346704

32468926

03342250

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

81464, Львівська обл.,
Самбірський р-н, м. Новий
Калинів, пл. Авіації, буд. 24

виробництво, транспортування та
41600, Сумська обл., м.
постачання теплової енергії
Конотоп, вул. Вирівська, 60

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
централізоване водопостачання
та водовідведення

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

52204, Дніпропетровська
обл., м. Жовті Води, вул. 8
березня, буд. 42

09400, Київська обл.,
Ставищенський район,
селище міського типу
Ставище, вул. Цимбала
Сергія, будинок 48 А

63801, Харківська обл.,
Борівський район, селище
міського типу Борова,
вул.Поштова, будинок 3

51400, Дніпропетровська
обл., місто Павлоград,
вул.Промислова, будинок 13А

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

13

10

11

12

Начальник - Ванівський
Володимир Іванович

Ліцензії Львівської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії, АД №040971

690 121,63

Директор - Білодід Юрій
Володимирович

Ліцензія Сумської обласної державної адміністрації
на:
виробництвотеплової енергії, АВ № 393529;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АВ
№ 393530;
постачання теплової енергії, АВ № 393531

0,00

103 719,00

Протокол №4 від
15.05.2017

Директор - Донченко Сергій
Олександрович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
видана згідно рішення від 14.09.2012 № 307,
переоформленна рішенням від 20.10.2015 № 2600;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
видана згідно рішення від 23.12.2010 № 1931,
переоформлена рішенням від 20.10.2015 № 2600;
постачання теплової енергії, видана згідно рішення від
23.12.2010 № 1931, переоформлена рішенням від
20.10.2015 № 2600

8 762 976,70

0,00

212 703,88

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 23.12.2010 №1932,
переоформлені рішенням від 08.12.2016 №2137)
Ліцензія Харківської ОДА на
виробництво теплової енергії, крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом, згідно
розпорядження від 11.08.2017 №380

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
постачання теплової енергії;
(видані згідно рішення від 08.06.2012 №225,
переоформлені рішенням від 25.03.2016 №488)

Начальник - Слизченко
Володимир Сергійович

Директор - Омельченко Андрій
Дмитрович

Директор - Вовк Микола
Вікторович

Ліцензія Київської ОДА:
виробництво 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),
АЕ №179808;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№179809;
постачання теплової енергії, АЕ №179810;
централізоване водопостачання та водовідведення, АЕ
№ 642633

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

292 374,99

Довідка про
відсутність
заборгованості

7 190 297,72

Протокол №6 від
20.09.2017

12 652 260,60

1 686 458,00

Протоколи № 3, №
4 від
06.06.2017

312 308,00

Протокол №4
від
06.06.2017

43 194,71

1 302 262,57

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

319 762,47

71 820 456,53

14 052 394,43

Протокол №3 від
06.06.2017

11 028 648,00

Протокол №6 від
20.09.2017

36 711 006,70

302 642,00

Протокол
№ 8ТЕ/05
від 26.05.2017

-
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№

1

198

199

200

201

202

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

6

Наказ Мінрегіону
від 06.12.2017
№319

Комунальне підприємство
"Новоселицька міська тепломережа"

23.01.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Дочірнє підприємство
"Верхньодніпровськтеплоенерго"
Комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

23.01.2018

23.01.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

06.12.2017

23.01.2018

Код згідно з
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Комунальне підприємство
Первомайської міської ради "Тепло"

Комунальне підприємство
"Новомосковськтеплоенерго"

Виробниче підприємство теплових
мереж "Борзнатеплокомуненерго"

7

8

9

12

Керівник - Агратіна Віктор
Михайлович

Ліцензія Чернівецької ОДА на: транспортування
теплової енергії ,
АВ № 345825;
постачання теплової енергії, АВ № 345823;
виробництво теплової енергії, АВ № 345824;
централізоване водопостачання та водовідведення,
рішення від 15.09.2017 №60

2 230 758,49

420 647,16

Протокол №1 від
17.05.2017

990 765,73

Протокол №2 від
02.06.2017

0,00

Виконуючий обов'язки
директора - Голик Сергій
Георгійович

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АЕ № 291932;
транспортування теплової енергії,
АЕ № 291933;
постачання теплової енергії,
АЕ № 291934.

3 326 473,64

70 187,00

Протокол №3 від
06.06.2017

1 134 326,00

Протокол №7 від
09.10.2017

441 051,09

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
Директор - Мірошнік Григорій
поновлюваних джерел енергії),
Вікторович
АЕ № 522294;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АЕ
№ 522295;
постачання теплової енергії,
АЕ № 522296

8 459 915,01

753 057,88

Протокол №11
від 15.05.2017

2 402 146,37

Протокол №11
від 15.05.2017

1 106 738,88

51200, Дніпропетровська
Директор - Федорчук Валерій
обл., м. Новомосковськ, вул.
Анатолійович
Микити Головка, буд. 17

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД № 041953;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД № 041954;
на постачання теплової енергії,
АД № 041955

18 340 155,17

938 554,00

Протокол №2
від 30.05.2017

5 008 720,00

Протокол №6
від 20.09.2017

4 559 130,37

16400, Чернігівська обл., м.
Борзна, вул. Незалежності,
буд. 2

Ліцензія Чернігівської ОДА на:
виробництво 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),
АГ №572244;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ №572245;
на постачання теплової енергії,
АГ №572246

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

188 146,67

651 012,05

331 988,29

Протокол №01-0353/2017 від
17.05.2017

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

101 899,32

7 883 059,91

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

884 965,29

02128098

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

03342190

24838038

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

13

11

виробництво, транспортування
60300, Чернівецька обл.,
та постачання теплової енергії, Новоселицький район, місто
централізоване водопостачання
Новоселиця, вул. 1-го
та водовідведення
травня , будинок 5

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

№ протоколу

10

34508403

35964656

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

51600, Дніпропетровська
обл., Верхньодніпровський
р-н, м. Верхньодніпровськ,
просп. Шевченка,
буд. 5

55200, Миколаївська обл.,
м. Первомайськ, вул.
Грушевського, буд. 1

Директор - Шибіка Вадим
Юрійович

203

23.01.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Комунальне підприємство теплових
мереж Дунаєвецької міської ради

14151748

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

32400, Хмельницька обл., м.
Дунаївці, вул. Фрунзе, буд.
53

Директор - Сусляк Дмитро
Анатолійович

204

23.01.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Дочірнє підприємство
"Північтеплоенерго" Комунального
підприємства "Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

38835102

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

49005, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул.
Феодосіївська, буд. 7

Директор - Данильчук Сергій
Анатолійович

Ліцензія Хмельницької ОДА на:
виробництво 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), крім виробництва
теплової енергії за нерегульованим тарифом,
АВ №617728;
транспортування теплової енергії магістральними і
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
крім транспортування за нерегульованим тарифом,
АВ №617730;
постачання теплової енергії, крім постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом,
АВ №617729

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії ,
АЕ № 198395;
транспортування теплової енергії,
АЕ № 198396;
постачання теплової енергії, АЕ № 198396

14

35

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

7

8

9

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

14

7 257 374,25

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

664 180,72

38835123

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

49005, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул.
Феодосіївська, буд. 7

Директор - Гурова Ірина
Миколаївна

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії ,
АЕ № 198392;
транспортування теплової енергії,
АЕ № 198393;
постачання теплової енергії,
АЕ № 198394

Дочірнє підприємство
"П'ятихаткитеплоенерго"
Комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

20262728

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

52100, Дніпропетровська
обл., м. П'ятихатки, вул.
Лідії Гречко, буд. 6

Виконуючий обов'язки
директора - Позняков Юрій
Вікторович

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
АЕ № 291926;
транспортування теплової енергії,
АЕ № 291927;
постачання теплової енергії,
АЕ № 291928

5 082 654,69

41 774,00

Протокол №3 від
06.06.2017

1 203 153,73

Протокол №7 від
09.10.2017

234 511,91

Наказ Мінрегіону
від 02.02.2018 №23

Житлово-будівельний кооператив
№78 "Гірник - 2"

23361195

виробництво та постачання
теплової енергії

49010, Дніпропетровська
обл., м. Дніпро, вул.
Лабораторна, буд.46

Голова правління - Мала
Людмила Василівна

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на:
виробництво теплової енергії ,
АВ № 601294;
постачання теплової енергії,
АВ № 601295

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

11 318,30

05.03.2018

Наказ Мінрегіону
від 05.03.2018 №49

Дочірнє підприємство
"Васильківкатеплоенерго"
Комунального підприємства
"Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

20242337

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

52600, Дніпропетровська
обл., смт Васильківка, вул.
Абрикосова, буд. 177А

Виконуючий обов'язки
директора - Куц Ігор
Григорович

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на
виробництво теплової енергії ,
транспортування теплової енергії,
постачання теплової енергії, видані згідно з рішенням
№184-теп від 18.11.2016

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 890 148,01

209

05.03.2018

Наказ Мінрегіону
від 05.03.2018 №49

Будинкоуправління № 1 Яворівської
Квартирно-експлуатаційної частини
району

24298033

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

81000, Львівська обл.,
Яворівський район, місто
Яворів, вул. Івана
Хрестителя, будинок 53

Начальник- Щудлюк Олег
Михайлович

Ліцензія Львівської ОДА на:
виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії,
АВ № 518419

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

64 191,98

210

29.03.2018

Наказ Мінрегіону
від 29.03.2018 №75

Комунальне підприємство
Царичанської районної ради "Факел"

32547562

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

51000, Дніпропетровська
обл., смт. Царичанка, вул.
Центральна, буд. 126А

Директор - Баршак Юрій
Олександрович

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на
виробництво теплової енергії ,
АД № 037030;
транспортування теплової енергії,
АВ № 601283;
постачання теплової енергії,
АД № 037031

3 933 673,69

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

211

29.03.2018

Наказ Мінрегіону
від 29.03.2018 №75

Дочірнє підприємство
"Солонетеплоенерго" Комунального
підприємства "Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

02128135

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

52400, Дніпропетровська
обл., смт Солоне, вул.
Шевченко, буд. 4

Директор - Сидоренко Віктор
Васильович

Ліцензія Дніпропетровської ОДА на
виробництво теплової енергії ,
АЕ № 291920;
транспортування теплової енергії,
АЕ № 291921;
постачання теплової енергії,
АЕ № 291922

3 570 891,43

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

529 472,00

Протокол № 8 від
30.10.2017

114 574,82

212

11.05.2018

Наказ Мінрегіону
від 11.05.2018
№115

Комунальне підприємство
"Хотинтепломережа Хотинської
міської ради"

34091022

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

60000, Чернівецька обл., м.
Хотин, вул. Олімпійська,
буд. 77

Директор - Боросюк Григорій
Володимирович

Ліцензія Чернівецької ОДА на
виробництво теплової енергії ,
АВ № 345826;
транспортування теплової енергії,
АВ № 345827;
постачання теплової енергії,
АВ № 345828

1 049 598,12

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Директор - Повар Анатолій
Васильович

Ліцензія Житомирської ОДА на:
виробництво 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),
АГ № 572379;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, АД
№ 065501;
постачання теплової енергії,
АГ № 572380;
централізоване водопостачання та водовідведення, АД
№ 041695

257 071,59

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

633 547,99

23.01.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.01.2018 №11

Дочірнє підприємство
"Південьтеплоенерго" Комунального
підприємства "Дніпротеплоенерго"
Дніпропетровської обласної ради"

206

02.02.2018

Наказ Мінрегіону
від 02.02.2018 №23

207

02.02.2018

208

205

213

11.05.2018

Наказ Мінрегіону
від 11.05.2018
№115

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Олевське орендне
підприємство теплових мереж"

13566750

виробництво, транспортування
11001, Житомирська обл., м.
та постачання теплової енергії,
Олевськ, вул. Б.
централізоване водопостачання
Хмельницького, буд. 13 А
та водовідведення

Протокол
№2
від 24.05.2017

17 962,93

36

№

1

214

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

11.05.2018

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 11.05.2018
№115

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

6

Комунальне підприємство
Данилівської сільської ради

7

33532756

8

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

9

08621, Київська обл.,
Васильківський р-н, с.
Данилівка, Військове
містечко № 21, буд. 6, кв. 1А

06.07.2018

Наказ Мінрегіону
від 06.07.2018
№164

Комунальне підприємство
"Радивилівтеплосервіс"
Радивилівської районної ради
Рівненської області

36549940

виробництво транспортування та
постачання теплової енергії

35500, Рівненська обл., м.
Радивилів, вул. ІванаФранка, буд. 2

216

23.07.2018

Наказ Мінрегіону
від 23.07.2018
№181

Лисичанське комунальне
спеціалізоване підприємство по
видобутку, обробці, реалізації води
та очищенню стоків
"Лисичанськводоканал"

03339851

централізовне водопостачання та
водовідведення

93106, Луганська обл., місто
Лисичанськ, вул. імені
В.Сосюри, буд. 168

218

219

09.08.2018

04.09.2018

31.10.2018

Наказ Мінрегіону
від 09.08.2018
№204

Наказ Мінрегіону
від 04.09.2018
№ 230

Наказ Мінрегіону
від 31.10.2018
№ 289

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

215

217

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Комунальне підприємство
"Виробниче управління житловокомунального господарства - 1"

Приватне підприємство "Бонвояж"

Комунальне
підприємство
теплових мереж
"Южтеплокомуненерго"

35088890

32660669

26134519

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

09161, Київська обл.,
Білоцерківський р-н, м.
Узин, вул. Лесі Українки,
буд. 20 А

02140, м. Київ, вул. Бориса
Гмирі, буд. 3, кв.7

65481 Одеська обл.,
м.Южне, вул.
Старомиколаївське шосе, 8

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Позняк Олексій
Васильович

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії),
АВ № 547636;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ № 547637;
постачання теплової енергії,
АВ № 547638

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

260 275,43

554 499,72

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

606 405,51

Протокол
№ 14/17
від 15.05.2017

0,00

112 169 896,52

11 590 579,00

Протокол
№ 13
від 15.05.2017

1 136 498,00

Протокол
№ 14
від 15.05.2017

23 123 087,12

1 764 547,69

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

820 473,56

Директор - Коваленко Г.

Ліцензія Київської МДА на:
виробництво теплової енергії (крім теплової енергії,
що виробляється на теплоелектроцентралях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії),
АГ № 596094;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ № 596095;
постачання теплової енергії,
АГ № 596096

1 293 814,02

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Директор - Чугунников І.В.

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД № 041918;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АД № 041919;
постачання теплової енергії,
АД № 041920

471,81

226 943,06

Протокол №2.4 від
22 травня 2017 р.

446 274,00

Протокол
№ 2.5 від 22
травня 2017 р

131 614,50

Ліцензія Рівненської ОДА на
виробництво 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),
АЕ № 522200;
транспортування теплової енергії магістральними та
Директор - Олійник Олександр
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
Володимирович
АЕ № 522201;
постачання теплової енергії,
АЕ № 522202.
Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії,
АЕ № 522324

Директор - Лисенко Євген
Володимирович

Ліцензія НКРЕКП на
централізоване водопостачання та водовідведення,
АГ № 500096

Ліцензія Київської ОДА на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях і когенераційних установках
та установках з використанням нетрадиційних або
Начальник - Тинянко Анатолій
поновлюваних джерел енергії),
Олексійович
АЕ № 295615;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 295616;
постачання теплової енергії,
АЕ № 295617
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№

1

220

221

222

223

224

225

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

31.10.2018

01.11.2018

01.11.2018

01.11.2018

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 31.10.2018
№ 289

Наказ Мінрегіону
від 01.11.2018
№ 292

Наказ Мінрегіону
від 01.11.2018
№ 292

Наказ Мінрегіону
від 01.11.2018
№ 292

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
"Віньковецьке районне підприємство
теплових мереж" Віньковецької
районної ради Хмельницької області

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БРОКЕНЕРГІЯ"

Акціонерне товариство "Криворізька
теплоцентраль"

Комунальне підприємство
«Первомайськтеплокомуненерго»

14.12.2018

Наказ Мінрегіону
від 14.12.2018
№ 346

Комунальне
підприємство
Балаклійської районної ради
"Балаклійські теплові мережі"

14.12.2018

Наказ Мінрегіону
від 14.12.2018
№ 346

Комунальне підприємство
"Комунсервіс" Межівської селищної
ради"

7

14151688

40050036

00130850

32082152

8

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії,
виробництво електричної енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

9

32500, Хмельницька обл.,
Віньковецький район, смт.
Віньківці, вул.
Першотравнева, буд. 6

01021, м.Київ, вул.
Шовковична, б.13/2

50014,
Дніпропетровська обл., м.
Кривий Ріг, вул.
Електрична, 1

93292, Луганська обл.,
Попаснянський район, місто
Золоте, вул. Молодіжна, б.
22А

34328904

виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії

64200, Харківська обл., м.
Балаклія,
вул. Алієва, буд. 72

32057943

виробництво та постачання
теплової енергії, централізоване
водопостачання та
водовідведення

52900, Дніпропетровська
обл., смт Межова, вул.
Центральна, буд. 8

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Бондар А.М.

Ліцензія Хмельницької ОДА на:
виробництво 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),
АВ № 617702;
постачання теплової енергії ,
АВ №617713;
транспортування теплової енергії магістралями та
місцевими (розподільчими) тепловими меражами,
АВ № 617721

1 130 951,13

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

135 994,29

т.в.о. Директора Юрко Г.М.

Ліцензія НКРЕКП №2664 на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних
установках
та установках з використанням нетрадиційних або
поновлювальних джерел енергії); постачання теплової
енергії; транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами;
виробництво електричної енергії.

0,00

1 302 839,00

Протокол №3 від 15
травня 2017 року,

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

79 694,50

в.о. Директора Тарасенко М.М.

Ліцензія НКРЕКП №789 на:
виробництво теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами та постачання
теплової енергії
Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АД № 041815;
постачання теплової енергії ,
АД №041814;
транспортування теплової енергії магістралями та
місцевими (розподільчими) тепловими меражами,
АД № 041813.

1 015 581 799,59

61 667 713,00

Протокол №5 від 21
червня 2017 року

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

244 223 718,77

31 193 879,26

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

475 480,00

Протокол №3 від
25жовтня 2018
року,

17 953 015,50

Директор - Коваленко Віктор
Іванович

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво 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),
АВ № 597448;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АВ № 597449;
постачання теплової енергії,
АВ № 597450

8 147 787,10

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 446 959,00

Протокол № 2
від 15.06.2017

3 374 291,35

Директор - Ступа Віктор
Олександрович

Ліцензія Дніпропетровської обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії,
АД № 037071;
постачання теплової енергії,
АД № 037072;
централізоване водопостачання та водовідведення,
видана згідно рішення від 28.04.2016 № 200

561 308,99

745 124,47

Протокол №5 від
21.06.2017

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

80 890,62

Директор Алісов Р.В.

Ліцензія НКРЕКП від 11.12.2014 №759
(переоформлено рішенням від 30.09.2016 №1767) на:
виробництво 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);
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими меражами;
постачання теплової енергії

14

38

№

1

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

226

10.05.2019

Наказ Мінрегіону
від 10.05.2019
№ 107

227

10.05.2019

Наказ Мінрегіону
від 10.05.2019
№ 107

228

229

230

29.05.2019

12.09.2019

13.09.2019

Наказ Мінрегіону
від 29.05.2019
№ 121

Наказ Мінрегіону
від 12.09.2019
№ 209

Наказ Мінрегіону
від 13.09.2019
№ 210

4

Наказ Мінрегіону
від 31.10.2019
№ 257

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

7

8

9

10

Ліцензія НКРЕКП на:
виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваинх
джерел енергії,
АВ № 501420;
виробництво електричної енергії,
АВ № 507810

490 639 510,57

-

-

-

-

436 117 666,62

В.о. начальника - Коніщук
Ангеліна Валеріївна

Ліцензія Дніпропетровської обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії,
постачання теплової енергії,
видані згідно рішення від 15.10.2015
№ 150-теп

5 601 369,73

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 237 241,16

Директор - Синєбок Сергій
Вікторович

Ліцензія Київської обласної державної адміністрації
на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарствької діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та
устанвоках з використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії),
АЕ № 179812;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 179813;
постачання теплової енергії,
АЕ № 179814

3 030 706,68

-

Не надаються
послуги населенню

-

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Генеральний директор Лук'яненко Володимир
Матвійович
тел. 0542-250-493

Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг на:
виробництво 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), транспортування
теплової енергії магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання
теплової енергії, виробництво електричної енергії,
виробництво теплової енергії на теплоцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенераційних установках,
видані згідно з рішеннями НКРЕКП від 10.12.2015 №
2931, від13.10.2011 №1936, від11.08.2016 № 1391, від
08.12.2016 № 2135

2 899 567,18

3 863 473,35

2 579 439,37

635 958,00

виробництво теплової енергії на
теплоелектроцентралях та
Т.в.о. Генерального директора установках з використанням
65003, Одеська обл., м.
Мішина Ганна Миколаївна
нетрадиційних або поновлюваних Одеса, вул. Церковна, буд.29
(048) 738-62-51
джерел енергії; виробництво
електричної енергії

Комунальне підприємство
"Комунальник"

32447471

51100, Дніпропетровська
виробництво, транспортування та
обл., смт Магдалинівка, вул.
постачання теплової енергії
Комарова, буд. 41

Акціонерне товариство "Сумське
машинобудівне науково-виробниче
об'єднання""

Управління житлово-комунального
господарства "Біличі"

09701, Київська обл., м.
Богуслав,
вул. Миколаївська,
буд. 121

виробництво, транспортування та
постачання теплової енергії

05747991

виробництво 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), транспортування
40004, Сумська обл., м.
теплової енергії магістральними Суми, вул. Горького, буд. 58
та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, постачання
теплової енергії, виробництво
електричної енергії, виробництво
теплової енергії на
теплоцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
установках

23579209

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової
енергії

08298, Київська обл., м.
Ірпінь, смт. Коцюбинське,
вул. Меблева, буд. 11-А

13

12

05471158

37964291

№ протоколу

11

Акціонерне товариство "Одеська
ТЕЦ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Богуславкомінвестсервіс"

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

Т.в.о. начальника - Слухай
Серій Олександрович
тел. 0459-772-983

Ліцензії Київської обласної державної адміністрації на
виробництво теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання
теплової енергії, видані згідно з розпорядженнями
Київської обласної державної адміністрації від
10.11.2017 №571 та від 08.12.2017 №619

Протокол
№ 20 від 19.05.2017

Протокол
№ 8 і №7
від 06.09.2017

14

1 987 598,48

-

Протокол
№ 20 від
19.05.2017

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

0,00
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№

1

231

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

17.10.2019

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 17.10.2019
№ 243

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

6

Приватне підприємство "Спеціальна
енергетична компанія"

7

8

9

35884309

виробництво теплової енергії
(крім діяльності з виробництва
теплової енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних
14021, Чернігівська обл.,
установках та установках з
м. Чернігів, вул. Любецька ,
використанням нетрадиційних
буд. 60-А
або поновлюваних джерел
енергії), транспортування
теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, постачання
теплової енергії

232

17.10.2019

Наказ Мінрегіону
від 17.10.2019
№ 243

Районне комунальне підприємство
"Галичтеплосервіс"

37953159

233

17.10.2019

Наказ Мінрегіону
від 17.10.2019
№ 242

Міське державне комунальне
підприємство
«Миколаївтеплокомуненерго»

30492187

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової
енергії.

235

236

14.11.2019

27.11.2019

26.12.2019

Наказ Мінрегіону
від 14.11.2019
№ 264

Наказ Мінрегіону
від 27.11.2019
№ 281

Наказ Мінрегіону
від 26.12.2019
№ 334

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

виробництво теплової енергії
(крім певних видів господарської
діяльності у сфері
теплопостачання, якщо теплова
енергія виробляється на
теплоелектроцентралях,
77100, Івано-Франківська
когенераційних установках з
обл.,
використанням нетрадиційних м. Галич, вул. Винниченка ,
або поновлюваних джерел
буд. 5
енергії), транспортування
теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами, постачання
теплової енергії

234

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Товариство з обмеженою
відповідальністю «ТЕПЛОМЕЛІТОПОЛЬ»

Шепетівське підприємство теплових
мереж

Державне підприємство
«Підприємство Державної
кримінально-виконавчої служби
України (№100)»

42461094

81600, Львівська обл.,
м. Миколаїв, просп.
Грушевського, буд. 1

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
72310, Запорізька обл., м.
магістральними і місцевими
Мелітополь,
вул.
(розподільчими) тепловими
Покровська, буд. 61
мережами, постачання теплової
енергії

02091981

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової
енергії

08680906

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими
мережами, постачання теплової
енергії

30400, Хмельницька обл.,
м. Шепетівка,
пров. Короленка, буд. 1А

62493, Харківська обл.,
Харківський район,
с. Темнівка,
вул. Харківська, буд. 3

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

10

11

12

Директор - Козлов Віктор
Олексійович

Ліцензія Чернігівської обласної державної
адміністрації на:
виробництво 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), АГ № 572251;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АГ № 572252;
постачання теплової енергії, АГ № 572253

1 055 910,31

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

135 283,66

Директор - Патригура Петро
Ярославович

Ліцензія Івано-Франківською обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії (крім певних видів
господарської діяльності у сфері теплопостачання,
якщо теплова енергія виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), АГ № 580440;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
АЕ № 198466;
постачання теплової енергії, АВ № 580644

0,00

0,00

Не надаються
послуги населенню

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

187 502,20

Директор - Артимко Тарас
Миколайович

Ліцензія Львівської обласної державної адміністрації
на:
виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії,
АВ № 518432

0,00

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

1 858 691,67

Директор - Ялсукова Олена
Олексіївна

Ліцензія Запорізької обласної державної адміністрації
на:
виробництво теплової енергії (крім виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних
джерел енергії), № 312-л;
транспортування теплової енергії магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
№ 313-л;
постачання теплової енергії, № 311-л

2 357 532,47

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

2 760 087,72

Ліцензія Хмельницької обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії (крім діяльності з
виробництва теплової енергії на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях,
атомних електростанціях, когенераційних
Директор - Ковальчук Віталій установках) крім виробництва теплової енергії за
Олександрович
нерегульованим тарифом; транспортування
теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами крім
транспортування теплової енергії за
нерегульованим тарифом; постачання теплової
енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом, № 725/2019-р

31 481 094,39

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

11 277 383,82

96 973,21

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Директор - Федоров Андрій
Анатолійович

Ліцензія Харківської обласної державної
адміністрації на
виробництво теплової енергії, транспортування
теплової енергії магістральними і місцевими
(розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії, видані згідно з
розпорядженнями Харківської обласної
державної адміністрації від 09.10.2018 №561
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Протокол
№ 11ТЕ/05
від 26.05.2017

340 022,44
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№

1

237

238

239

Дата внесення до
реєстру даних про
підприємство

2

20.07.2020

17.09.2020

22.12.2020

Підстава і дата
Підстава і дата
Підстава включення
внесення змін до
виключення
підприємства до
інформації про
підприємства з
реєстру (дата
включене до реєстру
реєстру (дата
видання та номер
підприємство (дата
видання та номер
наказу Мінрегіону)
видання та номер
наказу Мінрегіону)
наказу Мінрегіону)

3

Наказ Мінрегіону
від 20.07.2020
№ 163

Наказ Мінрегіону
від 17.09.2020
№ 215

Наказ Мінрегіону
від 22.12.2020
№ 322

4

5

Повне найменування юридичної
особи

Код згідно з
ЄДРПОУ

Основний вид діяльності (згідно
ліцензії)

Фактичне місцезнаходження
підприємства

Прізвище, ім'я та по батькові
особи, уповноваженої діяти від
імені підприємства, посада,
номер телефону

Реквізити ліцензій підприємства, що були чинними в
період виникнення заборгованості за спожиті
енергоносії, яка підлягає врегулюванню

Обсяг кредиторської
заборгованості, що
підлягає врегулюванню
згідно Закону

Обсяг не відшкодованої станом на 1 січня 2016 року заборгованості з різниці в тарифах,
підтверджений протоколами територіальних комісій з питань узгодження заборгованості з
різниці в тарифах

по населенню, грн.

6

Комунальне підприємство
Дніпропетровської обласної ради
«Аульський водовід» (КП ДОР
"Аульський водовід")

Комунальне підприємство "Токмак
Біоенергія" Токмацької міської ради

Комунальне підприємство
Смолінський "Добробут"

7

8

9

34621490

52300, Дніпропетровська
обл., Криничанський район,
централізоване водопостачання селище міського типу Аули,
та водовідведення
КОМПЛЕКС БУДІВЕЛЬ ТА
СПОРУД № 2, АУЛЬСЬКА
СЕЛИЩНА РАДА

42980582

виробництва теплової енергії
(крім виробництва теплової
енергії на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних
електростанціях, когенераційних
установках та установках з
використанням нетрадиційних
або поновлюваних джерел
енергії), постачання теплової
енергії, транспортування
теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами

33578429

виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії 26223, Кіровоградська обл.,
магістральними і місцевими
Маловисківський р-н, смт
(розподільчими) тепловими
Смоліне, вул. Казакова, буд.
мережами, постачання теплової
39
енергії

71701, Запорізька обл.,
м. Токмак, вул. Шевченка,
буд. 45-А

10

11

Ліцензія Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері комунальних
послуг (далі - НКРЕКП) на централізоване
водопостачання та водовідведення № 500095,
Директор - Неопрятний Вітілій
видана згідно з рішенням НКРЕКП від
Олександрович
12.04.2013 року № 50 (переоформлено рішенням
НКРЕКП від 21.09.2015 року № 2329)

по бюджетних
установах, грн.

№ протоколу

№ протоколу

13

12

30 936 884,36

1 848 637,90

Директор - Мамчак Андрій
Петрович

Ліцензія Запорізької обласної державної
адміністрації на:
виробництва теплової енергії (крім виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях,
когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або
поновлюваних джерел енергії);
постачання теплової енергії;
транспортування теплової енергії магістральними
та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами, видані згідно з розпорядженнями
Запорізької обласної державної адміністрації від
05.06.2019 № 25-л, № 23-л, № 24-л

2 113 355,37

0,00

Директор - Дзюба Микола
Олександрович

Ліцензія Кіровоградської обласної державної
адміністрації на:
виробництво теплової енергії,
транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими)
тепловими мережами,
постачання теплової енергії, видана згідно з
розпорядженням Кіровоградської обласної
державної адміністрації
від 19.08.2020 року №570-р

1 373 360,79

0,00

Протокол № 2 від
30.05.2017
Протокол № 3
від 06.06.2017

Обсяг нарахувань із сплати неустойки
(штрафу, пені), інших штрафних, фінансових
санкцій, а також інфляційних нарахувань і
процентів річних, що підлягають стягненню
на підставі рішення суду, на заборгованість за
спожитий природний газ, електричну
енергію, теплову енергію, централізоване
водопостачання і водовідведення, що
утворилася в період до 1 липня 2016 року

14

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

46 926 876,40

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

Довідка про
відсутність
заборгованості

0,00

