Інформація
про здійснення ліцензійної діяльності у сфері теплопостачання та питної
води у квітні 2018 року
Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):
«Про
анулювання
ліцензій,
виданих
КОМУНАЛЬНОМУ
ПІДПРИЄМСТВУ «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»;
«Про
видачу
ліцензії
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПРАВСЕРВІС-ГОЛОСІЇВ»;
«Про
видачу
ліцензії
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРКАДА-ЖИТЛОСЕРВІС»;
«Про видачу ліцензій КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ
КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;
«Про
видачу
ліцензії
ТОВАРИСТВУ
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Надано інформацію ЦОВВ:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України:
- про обсяги теплової енергії, виробленої на теплогенеруючих
установках з використанням альтернативних видів палива.
Секретаріату Кабінету Міністрів України:
- щодо врегулювання проблемних питань, які виникли під час
практичної реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2002
№ 256 (зі змінами внесеними поставою Кабінету Міністрів України від
08.11.2017 № 951) від 16.02.2018 щодо аналізу суб’єктів господарювання, які
провадять діяльність у сфері централізованого водопостачання та
водовідведення, на предмет наявності у них відповідних ліцензій.
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України:
- про виробництво теплової енергії.
Поінформовано керівництво КМДА щодо:
- пропозицій щодо усунення зауважень у сфері ліцензування
зазначених у Акті планової перевірки додержання виконавчим органом
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією)
вимог законодавства у сфері ліцензування господарської діяльності з
виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом від 30.03.2018 №
3/38-Л-2018.

Інше:
- поінформовано Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питання суб’єктів
природних монополій, які провадять господарську діяльність у сферах
централізованого водопостачання та водовідведення, транспортування
теплової енергії;
- поінформовано КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ
КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»,
Державне
підприємство
«Санаторій «Конча-Заспа», ОСББ «Печерська мрія» з питань ліцензування;
- поінформовано Головне управління ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
з питання суб’єктів господарювання;
- підготовлено проекти відповідей на запити, звернення та листи з
питань ліцензування.
Інформацію щодо повноважень Київської міської державної
адміністрації стосовно провадження ліцензійної діяльності у сфері
теплопостачання та питної води розміщено на офіційному порталі Київської
міської державної адміністрації в підрозділі «Ліцензійна діяльність у сфері
теплопостачання та питної води» розділу «Бізнес та ліцензування» за
посиланням:
https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/otrymaty_dozvil_miskyi_dozviln
yi_tsentr_m__kyieva.html та веб-сайті Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури за посиланням: http://dzki.kievcity.gov.ua/content/licenziynadiyalnist.html

