
Додаток 2 

 

             Ліцензійний реєстр Тернопільської обласної державної адміністрації суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську  

діяльність у сфері теплопостачання 
      

№ 

Найменування юридичної 

особи або прізвище, імя по 

батькові фізичної особи  

Місцезнаходження 

юридичної  особи або місце 

проживання-фізичної 

особи 

Вид господарської діяльності 

Ідентифі-

каційний 

код  

Термін дії 

ліцензії 

Дата 

прийняття 

рішення 

про видачу 

1 
Приватне підприємство 

„Світанок” 

Тернопільська 

обл.,Заліщицький р-н,           

с. Дзвиняч,  

вул. Промислова,3 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

32166263 безстрокова 22.02.2011  

2 

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

„Тернопільміськтеплокомуне

нерго” Тернопільської міської 

ради 

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н, 

м. Тернопіль, 

вул. І.Франка, 16 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

14034534 безстрокова 07.06.2012  

3 
ТзОВ  „ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ-

2012”  

Тернопільська обл., 

Козівський р-н, 

смт Козова,  

вул. Мариновича, 1, буд.12 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

37822836 безстрокова 19.09.2019  

4 ТзОВ „Альтернатива”  

Тернопільська 

обл.,Монастириський р-н, 

м.Монастириська, 

 вул. Січових Стрільців, 

буд.42 

виробництво теплової енергії, 

постачання теплової енергії 
37382640 безстрокова 

31.05.2012 

28.11.2012  

5 ТзОВ „Тепловик-2”  

Тернопільська обл., 

Монастириський р-н, 

м.Монастириська,  

вул. Січових Стрільців, 

буд.42 

виробництво теплової енергії, транспортування 

теплової енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами та постачання 

теплової енергії  

37382587 безстрокова 

18.01.2013        

28.11.2012 

25.12.2013  

6 ТзОВ „Системи опалення” 

Тернопільська обл., 

Монастириський р-н, 

м. Монастириська,  

вул. Січових Стрільців, 

буд.42 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії  
37382629 безстрокова 

12.07.2012 

14.12.2012  

7 ТзОВ „Тепловик” 

Тернопільська обл., 

Монастириський р-н, 

м. Монастириська,  

вул. Січових Стрільців, 

буд.42 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
37382608 безстрокова 

18.01.2013 

20.12.2013 
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8 ПП „Промбіоенергія” 

Тернопільська обл. 

Заліщицький р-н, 

м.Заліщики, вул.40 років 

Перемоги, буд. 14, корпус Г, 

кв.1 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
38426991 безстрокова 

26.10.2012 

26.03.2013  

9 
ТзОВ „Компанія енергія 

тепла” 

Тернопільська обл., 

Тернопільський р-н,  

смт Великі Бірки, 

вул.Грушевського, 43А,  

кв 20 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
38248643 безстрокова 

24.04.2018 

06.10.2018   

10 ТзОВ „Тепловик-3”  

Тернопільська 

обл.,Монастириський р-н,  

м. Монастириська, 

 вул. Січових Стрільців, 

буд.42 

виробництво теплової енергії, 

 постачання теплової енергії 
37382613 безстрокова 

31.05.2012 

25.12.2013  

11 
ТОВ  „Теплоенергетична-

компанія”  

Тернопільська обл., 

Шумський р-н, 

м. Шумськ,  

вул. Українська, буд.36 офіс 

6 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

39382437 безстрокова 06.11.2014  

12 
ТОВ „Завод газового 

обладнання „Альфа-

газпромкомплект”  

Тернопільська область 

м.Тернопіль, 

вул.Подільська, 40 

виробництво теплової енергії, 

 постачання теплової енергії 
21131678 безстрокова 

27.09.2012 

23.01.2015  

13 ТОВ „Чортківтеплосервіс” 

Тернопільська область, 

м.Чортків, 

 вул.Степана Бандери, 8 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

39237859 безстрокова 28.01.2015  

14 ФОП Бондаренко О.В. 

Тернопільська область, 

Підволочиський район, 

 смт Підволочиськ,  

вул. С.Бандери, 3, кв. 8 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
2931015611 безстрокова 

06.10.2018 

26.02.2015 

15 
ТзОВ „Енергосервісна 

компанія «Біо-тепло” 

Тернопільська область, 

Гусятинський р-н, 

с.Постолівка, 

 вул. Загоринка, 1 а 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
40120642 безстрокова 

03.12.2015 

28.12.2015 

16 ТзОВ „Енертрейд” 

Тернопільська область, 

м.Чортків,  

вул. Копичинецька, 126 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
39251674 безстрокова 

24.07.2014 

26.09.2016  
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17 ТОВ „Грін-пауер”  
Донецька обл. м.Донецьк, 

пр-т Миру,17 
виробництво теплової енергії 38653856 безстрокова 27.06.2013 

18 ТОВ „ІНБІТУС” 
м.Київ, вул.Миколи 

Амосова, 4, кв.5 
виробництво теплової енергії 32657132 безстрокова 12.08.2010 

19 ТзОВ „ТЕПЛОЗАХІД” 

Тернопільська обл., 

Зборівський р-н, 

м. Зборів,  

вул. Козацька, буд.2а 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
38364621 безстрокова 

04.10.2012 

18.09.2017 

20 ТОВ „Терекотепло”  

Тернопільська область 

м.Тернопіль, 

 вул. Вербицького, 12/38 

виробництво теплової енергії 38739697 безстрокова 11.07.2013 

21 ПП „Екогеологія” 

Тернопільська область, 

Гусятинський р-н, 

с.Постолівка, 

 вул. Загоринка, 1 а 

виробництво теплової енергії 

постачання теплової енергії 
34699258 безстрокова 

20.12.2018 

19.09.2019 

22 
ТзОВ  

„Тернопільтеплоенерго” 

Тернопільська обл., 

м. Тернопіль, 

вул. Коновальця, 11, кв 92 

виробництво теплової енергії 39693580 безстрокова 16.04.2015 

23 ТзОВ „Теплоінновації” 
м.Київ, вул. Лейпцьзька, 14, 

офіс 32 
виробництво теплової енергії 38863962 безстрокова 29.08.2013 

24 
ТзОВ „Укрспецресурс-

інвест” 

Тернопільська обл., 

Теребовлянський р-н, 

 смт Микулинці, 

вул.Грушевського 45 

виробництво теплової енергії 38048447 безстрокова 18.06.2015 

25 

Комунальне підприємство 

теплових мереж 

„Тернопільтеплокомуненерго” 

Тернопільської обласної ради 

м.Тернопіль, 

 вул.Київська, 3А 

виробництво теплової енергії, транспортування її 

магістральними та місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами та постачання теплової енергії 

3353590 безстрокова 25.01.2013 

26 ПП „Гусятин-тепло” 

Тернопільська область, 

Гусятинський р-н, 

с.Постолівка, 

 вул. Загоринка, 1 а 

виробництво теплової енергії 

постачання теплової енергії 
39213686 безстрокова 

9.07.2019 

27.10.2016 

27 ТзОВ „Альтеренергопростір” 

м.Тернопіль,  

вул.Живова, 11, каб.605, 

ТОВ „АЕП” 

виробництво теплової енергії 

постачання теплової енергії 
40568566 безстрокова 

04.07.2016 

07.03.2018 
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28 ТзОВ „Теплодар плюс” 
м.Тернопіль, вул.Живова, 4, 

кв.44 
виробництво теплової енергії 39960634 безстрокова 29.06.2016 

29 ТзОВ „Тернопільтепло” 

м.Тернопіль, 

вул.Б.Хмельницького, 

буд.11А 

виробництво теплової енергії 40639893 безстрокова 12.01.2018 

30 ТзОВ „Біотеплосервіс” 

Тернопільська 

обл.,Заліщицький р-н,           

с. Дзвиняч, 

 вул. Промислова,4 

виробництво теплової енергії, 

 постачання теплової енергії 
42170936 безстрокова 18.09.2018 

31 

ДП „Енергосервісна 

компанія” КП ТМ 

„Тернопільміськтеплокомун 

енерго” Тернопільської 

міської ради 

м.Тернопіль, 

 вул. В.Великого, 6А 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
37894565 безстрокова 5.10.2018 

32 ТзОВ „Теплоенерго-інвест” 
м.Тернопіль, 

 вул. Танцорова, 51, офіс 502 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
42178579 безстрокова 

20.12.2018 

5.07.2019 

33 ТОВ „Гусятин-тепло 1” 
смт Козова, 

вул. Мариновича, 1, кв.12 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
42926512 безстрокова 5.07.2019 

34 ТОВ „Біоальтернатива” 

Львівська обл., 

Пустомитівський р-н,  

с. Зимна Вода 

вул. Яворівська, 22 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
37582308 безстрокова 5.07.2019 

35 
КП „Козова-теплоˮ 

Козівської районної ради 

Тернопільська обл., 

смт Козова,  

вул. Герети, 17б 

 транспортування теплової енергії магістральними та 

місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 

постачання теплової енергії 

43077679 безстрокова 19.09.2019 

36 ПП „Борщів - теплоˮ 

Тернопільська обл., 

м. Борщів,  

вул. Кут, 9 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
44390214 безстрокова 

12.07.2021 

13.07.2021 

37 ТОВ „ТЕР АЛЬТЕНЕРГОˮ 

Тернопільська обл., 

м. Тернопіль,  

вул. Манастирського А., 49 а 

виробництво теплової енергії,  

постачання теплової енергії 
44269730 безстрокова 13.07.2021 

 


