
Переоформлення ліцензії на провадження 
господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення, з 
виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії на ім'я 
спадкоємця

Строк надання послуги

Ліцензія підлягає у місячний строк переоформленню органом ліцензування на ім'я 
спадкоємця з дати набуття ним такого права

Рішенням про переоформлення ліцензії є розпорядження голови Харківської обласної 
державної адміністрації.

Рішення про переоформлення ліцензії набирає чинності з дня внесення запису про нього до 
ліцензійного реєстру.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу Харківської обласної державної адміністрації

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•



ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

- заява про переоформлення ліцензії на ім'я спадкоємця;1. 
- документи (їх копії (фотокопії), засвідчені спадкоємцем), що підтверджують наявність 
підстав для переоформлення ліцензії;

2. 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом 
вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання 
документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Ознайомлення з  прийнятим органом ліцензування рішення про переоформлення ліцензії, 
оприлюдненим на його офіційному веб-сайті 

Додаткова iнформацiя

Підстави для одержання адміністративної послуги:

 Підставою для отримання послуги є:

- успадкування права на здійснення господарської діяльності, на який отримано ліцензію, та 
відповідність спадкоємця вимогам відповідних умов.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII "Про ліцензування видів господарської •
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діяльності"
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 "Про затвердження 
переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких 
постанов Кабінету Міністрів України " (п.26)

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Підстави для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду:1. 
- документи подані не в повному обсязі;2. 
- заява або хоч б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:3. 
1) підпісаний особою, яка не має на це повноважень;4. 
2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою 
або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;

5. 

3) подання заяви з порушенням строків, передбачених законом;6. 
4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність 
відомостей про державну реєстрацію його припинення

7. 


