
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Перший заступник голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації 

 

_____________ Мирослав БІЛЕЦЬКИЙ 

« ______ » __________ 2021 р. 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

зупинення/відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії 

повністю або частково на провадження господарської діяльності з виробництва 

теплової енергії, з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, з постачання теплової енергії 

 
(назва адміністративної послуги) 

Закарпатська обласна державна адміністрація 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

 Інформація про центр надання адміністративної послуги  

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

 

Обласна державна адміністрація 

 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

 

88008, м. Ужгород, пл. Народна, 4 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

з понеділка по п’ятницю  з 8:00 до 17:00 

обідня перерва з 12:00 до 13:00 

субота, неділя – вихідні 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт центру надання 

адміністративної послуги 

(0312) 69-60-80. 69-60-78 (факс) 

е-mаіl: admin@carpathia.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України „Про ліцензування видів господарської діяльності”  від 

02.03.2015 р. №222-VIII (із змінами); 

„Про теплопостачання” від 02.06.2005 № 2633-IV; 

„Про адміністративні послуги” від 06.09.2012 № 5203-VI. 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ від 05.08.2015 р.  № 609 „Про 

затвердження переліку органів ліцензування та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України”. 

Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 363 „Про 

затвердження Порядку подання органу ліцензування 

документів в електронній формі”. 

Постанова КМУ від 24.12.2019 р. № 1113 „Про 

запровадження експериментального проекту щодо 

спрощення процесу перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг з використанням 

програмного продукту „check”. 

 

mailto:admin@carpathia.gov.ua


6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 22.03.2017 №308 „Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності у сфері 

теплопостачання” (із змінами, внесеними згідно з 

постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

№ 418 від 14.06.2018) 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

від 31.05.2017 №725 „Про визнання такими, що втратили 

чинність, деяких постанов Національної комісії 

регулювання електроенергетики України та Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

комунальних послуг”. 

Постанова Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 10.02.2021 № 218 „Про затвердження Змін до деяких 

постанов Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг”. 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

Розпорядження голови Закарпатської облдержадмі-

ністрації 28.04.16 р. № 211 „Про організацію роботи з 

ліцензування видів господарської діяльності”. 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Відповідно до статті 16 Закону ліцензія на 

провадження виду господарської діяльності може бути 

зупинена повністю або частково, анульована. 

Підставою для прийняття органом ліцензування 

рішення про зупинення дії ліцензії повністю або частково є: 

1) заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії 

повністю або частково. Не є підставою для зупинення дії 

ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії 

повністю або частково, поданої після видання органом 

ліцензування розпорядчого документа про проведення 

перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і 

до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу 

строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання 

протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов); 

2) акт про невиконання розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов провадження виду 

господарської діяльності (частини виду господарської 

діяльності); 

3) несплата за видачу ліцензії. 

Зупинення дії ліцензії може бути застосовано як 

санкцію до ліцензіатів відповідно до Закону України „Про 

санкції”. 

Дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі 

надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та 



відомостей про усунення підстав, що стали причиною для 

зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі якщо 

дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі 

пункту 2 частини другої цієї статті, - інформації про сплату 

штрафу, передбаченого Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. 

Підставою для прийняття органом ліцензування 

рішення про анулювання ліцензії повністю або частково є 

(ч.12 ст.16): 

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії 

повністю або частково; 

2) акт про неусунення ліцензіатом протягом строку 

повного або часткового зупинення дії ліцензії підстав, що 

стали причиною для її повного або часткового зупинення; 

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань відомостей про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи (державну реєстрацію 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - 

підприємця), крім випадку та строку, передбачених 

частинами четвертою, п’ятою і сьомою статті 15 цього 

Закону; 

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи - 

підприємця (у разі відсутності правонаступника); 

5) наявність судового рішення про визнання фізичної 

особи - підприємця безвісно відсутньою у зв’язку з її 

смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням 

померлою (у разі відсутності правонаступника); 

6) акт про повторне порушення ліцензіатом 

ліцензійних умов; 

7) акт про виявлення недостовірності даних у 

документах, поданих суб’єктом господарювання разом із 

заявою про отримання ліцензії. 

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки 

органом ліцензування; 

9) акт про документальне підтвердження встановлення 

контролю за діяльністю ліцензіата 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”; 

10) акт про ненадання органу ліцензування ліцензіатом 

документів, інформації про предмет перевірки на письмову 

вимогу посадових осіб органу ліцензування під час 

перевірки. 

Анулювання ліцензії може бути застосовано як санкція 

до ліцензіатів відповідно до законів України „Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, 

„Про санкції”. 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

Для отримання адміністративної послуги про 

зупинення дії ліцензії повністю або частково: 

1) заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії 

повністю або частково. Не є підставою для зупинення дії 

ліцензії заява ліцензіата про зупинення власної ліцензії 



повністю або частково, поданої після видання органом 

ліцензування розпорядчого документа про проведення 

перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і 

до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу 

строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання 

протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов). 

Дія ліцензії відновлюється повністю або частково в разі 

надання органу ліцензування ліцензіатом заяви та 

відомостей про усунення підстав, що стали причиною для 

зупинення дії ліцензії повністю або частково, а в разі якщо 

дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі 

пункту 2 частини другої цієї статті, - інформації про сплату 

штрафу, передбаченого Кодексом України про 

адміністративні правопорушення. 

Для отримання адміністративної послуги про 

анулювання ліцензії повністю або частково: 

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії 

повністю або частково. Не є підставою для анулювання 

ліцензії повністю або частково заява ліцензіата про 

анулювання власної ліцензії повністю або частково, 

поданої після видання органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення перевірки додержання цим 

ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу 

строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання 

протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов). 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Відповідно до статті 10 Закону: 

1.Документи, подання яких до органу ліцензування 

передбачено Законом, можуть бути подані до органу 

ліцензування за вибором здобувача ліцензії, ліцензіата: 

1) нарочно; 

2) поштовим відправленням з описом вкладення; 

3) в електронній формі в порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України. 

2.У разі оформлення документів, що складаються 

здобувачем ліцензії, ліцензіатом відповідно до Закону, на 

паперовому носії вони складаються за допомогою 

друкувальних засобів або оформлюються рукописним 

способом. 

4.Документи, що подаються в електронній формі, 

оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері 

електронного документообігу. 

5.Документи, що складаються здобувачем ліцензії, 



ліцензіатом відповідно до Закону, мають бути викладені 

державною мовою та підписані здобувачем ліцензії, 

ліцензіатом або іншою уповноваженою на це особою. 

Заява про зупинення / відновлення дії ліцензії повністю 

або частково, про анулювання ліцензії повністю або 

частково та підтвердні документи, подані у паперовій 

формі, приймаються за описом. 

При надходженні до органу ліцензування заяви разом з 

підтвердними документами на паперових носіях на двох 

екземплярах опису документів уповноваженою посадовою 

особою органу ліцензування робиться відмітка про дату 

прийняття документів і засвідчується своїм підписом із 

зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один екземпляр 

опису уповноваженою посадовою особою органу 

ліцензування надається (надсилається рекомендованим 

листом чи за допомогою засобів телекомунікації) здобувачу 

ліцензії / ліцензіату (а у разі подання здобувачем ліцензії / 

ліцензіатом документів до органу ліцензування нарочно - 

видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий 

екземпляр опису залишається в органі ліцензування. 

Документи, подані у спосіб, передбачений пунктом 2 

частини першої статті 10, в останній день закінчення 

строку, встановленого Законом, вважаються такими, що 

подані своєчасно. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Анулювання ліцензії є безоплатним. 

Зупинення/відновлення дії ліцензії є безоплатним  

 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується 

плата 

- 

11.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

- 

11.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

Відповідно до статті 16 Закону: 

У разі встановлення наявності підстав для зупинення 

дії ліцензії повністю або частково орган ліцензування 

протягом п’яти робочих днів з дня виявлення таких підстав 

приймає обґрунтоване рішення про зупинення дії ліцензії 

повністю або частково. (ч.3 ст.16 Закону) 

Рішення органу ліцензування про зупинення дії ліцензії 

повністю або частково на підставі пунктів 2 і 3 частини 

другої цієї статті набирає чинності через 10 робочих днів з 

дня його прийняття, а рішення про зупинення дії ліцензії 

повністю або частково на підставі пункту 1 частини другої 

цієї статті та про відновлення дії ліцензії - наступного 

робочого дня після його прийняття. (ч.4 ст.16 Закону) 

Орган ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня 

отримання заяви приймає рішення про відновлення дії 

ліцензії повністю або частково. (ч.8 ст.16 Закону) 

Запис щодо рішення органу ліцензування про 

зупинення та відновлення дії ліцензії повністю або 

частково вноситься до ліцензійного реєстру наступного 



робочого дня після його прийняття. (ч.9 ст.16 Закону) 

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково протягом п’яти робочих 

днів з дня: (ч.14 ст.16 Закону) 

одержання документа, передбаченого пунктом 1 

частини дванадцятої цієї статті; 

складення актів, передбачених пунктами 2, 6-10 

частини дванадцятої цієї статті; 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань відомостей, передбачених пунктами 3-5 частини 

дванадцятої цієї статті. 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

Не є підставою для зупинення дії ліцензії заява 

ліцензіата про зупинення власної ліцензії повністю або 

частково, поданої після видання органом ліцензування 

розпорядчого документа про проведення перевірки 

додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до 

закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу 

строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання 

протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов). 

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або 

частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії 

повністю або частково, поданої після видання органом 

ліцензування розпорядчого документа про проведення 

перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і 

до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у 

разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу 

строку виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов (крім випадку видання 

протягом цього строку органом ліцензування розпорядчого 

документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення 

порушень ліцензійних умов). 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Прийняття органом ліцензування рішення про 

зупинення/відновлення дії ліцензії повністю або частково; 

прийняття органом ліцензування рішення про анулювання 

ліцензії повністю або частково. 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Орган ліцензування інформує ліцензіата щодо рішення 

про зупинення дії ліцензії повністю або частково не пізніше 

трьох робочих днів з дня його прийняття шляхом 

направлення йому рекомендованого листа (ч.5 ст.16 

Закону). 

Запис щодо рішення органу ліцензування про 

зупинення та відновлення дії ліцензії повністю або 

частково вноситься до ліцензійного реєстру наступного 

робочого дня після його прийняття. (ч.9 ст.16 Закону) 

Орган ліцензування вносить інформацію щодо рішення 



про анулювання ліцензії до ліцензійного реєстру, а також 

оприлюднює його на офіційному веб-сайті наступного 

робочого дня після його прийняття; інформує ліцензіата 

щодо рішення про анулювання ліцензії повністю або 

частково протягом п’яти календарних днів шляхом 

направлення йому рекомендованого листа. 

16. Примітка  

 


