Інформація
про здійснення ліцензійної діяльності у сфері теплопостачання та питної
води у березні 2018 року
Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):
«Про
залишення
заяви
КИЇВСЬКОГО
КВАРТИРНО
ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ про отримання ліцензії без
розгляду»;
- «Про видачу ліцензії МАЛОМУ ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«В П К»;
- «Про видачу ліцензій КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
«КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА»;
- «Про видачу ліцензії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ».
Надано інформацію ЦОВВ:
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України:
- інформацію 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;
Державну регуляторну службу України з питань:
- проведення планової перевірки;
- про видачу документів дозвільного характеру для наповнення
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань;
- про наповнення Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостями про
ліцензування.
Інше:
- поінформовано Департамент (Центр) надання адміністративних
послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) з питань доступу до інформаційної системи
«Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» та надання
адміністративних послуг;
- 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 Північний офіс Держаудитслужби, ТОВ «ЖИТЛОВОБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ
«УПРАВДОМ»,
ТОВ
«ТЕПЛОПОСТАЧСЕРВІС»,
ТОВ
«ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЩОРСА, 32», МАЛЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «В
П К», ТОВ «НОВОЗАЙМ-ОСТ» 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

