
 
 

МІНІСТЕРСТВО  

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
 

Департамент економіки систем життєзабезпечення 
вул. Велика Житомирська, 9,  м. Київ,  01601;  тел./факс (044) 207-18-18 

e-mail: NazarovaNV@minregion.gov.ua 

_________________ № _______________      на № _______________ від_______________ 

 

Комунальне підприємство  

по експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської  

міської ради 

 
Міністерство розвитку громад та територій України розглянуло заяву 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради  від 25.10.2021 № 886 та повідомляє, що до 

реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процесі 

врегулювання заборгованості внесено зміни шляхом включення до нього 

комунального підприємства по експлуатації теплового господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської ради за заборгованістю, утвореною станом на 

01.06.2021. 

Повідомлення про включення додається.  

 

Додаток: на 1 арк 

 

 

 

Директор Департаменту Наталія КРАВЧЕНКО 

 
 
 
Кобзар Ігор 
Тел. 207-1-718 
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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про включення/внесення змін до реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих 

організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення 

відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення» 

 

станом на 02 листопада 2021 р. 

 

Це повідомлення засвідчує, що комунальне підприємство по експлуатації 

теплового господарства «Тепловик» Старокостянтинівської міської ради  включено до 

реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств 

централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процесі 

врегулювання заборгованості.  

 

Дані про підприємство: 
 

1. Повне найменування юридичної особи 

комунальне підприємство по 

експлуатації теплового 

господарства «Тепловик» 

Старокостянтинівської міської 

ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ 14151464 

3. 
Основний вид діяльності  

(згідно ліцензії) 

виробництво, транспортування 

та постачання теплової енергії 

4. 
Регіон фактичного місцезнаходження підприємства 

(виробничих потужностей підприємства) 
Хмельницька область 

5. 
Підстава для включення до реєстру (назва, дата, 

номер документа) 

Наказ Мінрегіону від 

10.07.2017 №168  

 номер особового запису в реєстрі 81 

6. 
Підстава для внесення змін до реєстру (назва, дата, 

номер документа) 

Наказ Мінрегіону від 

01.11.2021 № 282 

 

номер 

особового 

запису в 

реєстрі 

повне найменування юридичної особи - кредитора: 

код юридичної 

особи - кредитора 

згідно з ЄДРПОУ 

81.1 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА 

АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
20077720 

81.2 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ 

«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» 

05395598 

 ______________________  

 
Примітка: реєстр підприємств, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості - державна відкрита, загальнодоступна 

інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про підприємства та 

організації, які є учасниками процедури врегулювання заборгованості відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на 

врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 

водовідведення».  

Реєстр розміщується на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері житлово-комунального господарства. 
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