
 

 

_________________________________________________________________ 
(найменування органу ліцензування) 

 

ЗАЯВА 

про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами 

Здобувач ліцензії ______________________________________________________________________ 
                                       (для юридичної особи - повне найменування, місцезнаходження, перелік відокремлених 

                        підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню) 

_____________________________________________________________________________________ 
                           (для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про місце 

                                                      проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий) 

Телефон ___________________, факс ____________________, електронна адреса ________________ 
                                                                                         (за наявності) 

Ідентифікаційний код: _________________________________________________________________ 
                                                                                                     (для юридичної особи) 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка 

через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової 

картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і 

має відмітку у паспорті) ________________________________________________________________ 
                                                                                               (для фізичної особи - підприємця) 

Банківські реквізити ___________________________________________________________________ 
                                                                                               (№ рахунку, найменування банку, МФО) 

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких розташовані 

трубопроводи заявника: ________________________________________________________________ 

Фактичний річний обсяг 

транспортування теплової енергії ____ тис. Гкал на рік (за попередній календарний рік); 

Плановий річний обсяг 

транспортування теплової енергії _____ тис. Гкал на рік (на календарний рік); 

з власних джерел теплової енергії _____________ тис. Гкал на рік; 

Додаток 1 

до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

{Пункт 1.6) 



на підставі договорів (попередніх договорів) щодо транспортування теплової енергії 

_______________ тис. Гкал на рік. 

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, якщо здобувач 

ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з постачання теплової енергії) - _ %; 

Надана в заяві інформація - достовірна. 

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами ознайомлений і зобов'язуюсь їх виконувати. 

_____________________________________ 
  (посада уповноваженої особи здобувача ліцензії) 

____________ 
(підпис) 

________________ 
(прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20__ р. 

М. П. (за наявності) 

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи - підприємця): 

_____________________ 
   (підпис здобувача ліцензії) 

___________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг  № 1085 від 07.07.2021} 



Додаток 2 

до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими)  

тепловими мережами 

(пункт 1.7) 

 

ВІДОМІСТЬ 

про засоби провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами 

_____________________________________________________________________________ 
(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця ліцензіата) 

 

№ 

з/п 

Назва 

відокремленого 

підрозділу суб’єкта 

(у разі відсутності 

назва суб’єкта 

господарювання), 

його 

місцезнаходження 

 

Протяжність 

теплових 

мереж*, м 

Зовнішній діаметр 

трубопроводів*, мм 

Кількість 

теплових 

пунктів 

Документи, що 

підтверджують 

наявність 

трубопроводів 

та теплових 

пунктів у 

власності, 

користуванні 

або концесії 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

 Усього: Σ  Σ  

 
* групується за кожним діаметром, видом ізоляції та способом прокладки окремо. 

 

"___" _____________ 20__ р.  

  

 

  

 

М.П. (за наявності) 

 

  

 

  

 

________________________ 
(посада керівника юридичної особи) 

 

_______________ 
(підпис) 

 

_______________ 
(прізвище, ім’я, по 

батькові) 

 



Додаток 3 

до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими)  

тепловими мережами 

(пункт 1.7) 

 

ВІДОМІСТЬ 

про місця провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами _________________________________________________________________________ 
(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-

підприємця) 

 

№ 

з/п 

 

Територія 

розташування 

теплових 

мереж* 

Плановий обсяг 

транспортування 

теплової енергії, тис. 

Гкал 

Фактичний обсяг 

транспортування 

теплової енергії, тис. 

Гкал 

Кількість та назва  

областей, де 

провадиться 

(провадитиметься) 

ліцензований вид 

діяльності 

1 2 3 4 5 

1     

2    

 
*вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, район, населений 

пункт), назва вулиць, номери будинків. 

 

"___"_____________ 20__ р.  

  

 

  

 

М.П. (за наявності) 

 

  

 

  

 

________________________ 
(посада керівника юридичної особи) 

 

_______________ 
(підпис) 

 

_______________ 
(прізвище, ім’я, по 

батькові) 

 



 

 

 

Інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю 

суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про 

захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про 

оборону України" 

№ 

з/п 

Повне найменування 

юридичної особи / прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної 

особи 

Країна 

реєстрації / 

громадянство 

Код за ЄДР 

юридичних осіб / 

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків* 

Розмір частки 

(пая, акцій), % 

1. Особи, які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному 

(складеному, пайовому) капіталі суб'єкта господарювання в розмірі більше ніж 5 відсотків 

1.1         

1.2         

1.3         

2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата) 

2.1         

2.2         

2.3         

____________ 

* Для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації, а також назву та адресу органу, який здійснив 

таку реєстрацію. Для фізичних осіб-нерезидентів вказати номер (та за наявності - серію) документа, що посвідчує 

особу. 

_______________________  
(підпис здобувача ліцензії) 

"___" ____________ 20__ р. 

  __________________ 
(прізвище, ініціали) 

 

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 4 згідно з Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 07.07.2021 р. № 

1085} 

Додаток 4 

до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

{Пункт 1.6) 



Додаток 5 

до Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними 

і місцевими (розподільчими)  

тепловими мережами 

(пункт 1.8) 

 

ОПИС 

документів, що додаються до заяви № _________ від ________________ 

на провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами від 

_____________________________________________________________________________ 
(найменування суб’єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, 

ким і коли виданий – для фізичної особи-підприємця) 

 

№ 

з/п 

 

Назва документа Кількість 

аркушів 

1 2 3 

   

   

   

   

 

Загальна кількість документів: __________________________________________________ 

 

Документи здав: ________ _____________________________________________________ 
(підпис)   (ініціали та прізвище представника 

суб’єкта господарювання) 

 

Документи перевірив та прийняв: ________  _____________________________ 
                                                                         (підпис)                                     (ініціали та прізвище 

     посадової особи органу 
             ліцензування) 

 

"___" _______________ 20__ р. _____ год______ хв 

 

М.П. (за наявності) 
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