Інформація
про здійснення ліцензійної діяльності у сфері теплопостачання та питної води у
червні 2018 року
Підготовлено проекти розпоряджень виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації):
- «Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ»;
- «Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СМАРТ ПЛАЗА СЕРВІС»;
- «Про видачу ліцензії КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»;
- «Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМФОРТНА ОСЕЛЯ - ПЕЧЕРСЬК»;
- «Про залишення заяви ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ»
про отримання ліцензії без розгляду»;
- «Про залишення заяв ОКРЕМОЇ КОМЕНДАТУРИ ОХОРОНИ І
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
(ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ 1498) про отримання ліцензій без розгляду»;
- «Про залишення заяв ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОЕКСПЕРТ» про отримання ліцензій без
розгляду».
Підготовлено та подано для узагальнення структурним підрозділам ДЖКІ
інформацію щодо проміжного звітування щодо виконання плану впровадження
контрольних заходів.
Інше:
- поінформовано Департамент (Центр) надання адміністративних послуг
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) з питань:
- стягнення адміністративного збору;
- надання адміністративних послуг;
- інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг з
ліцензування господарської діяльності у сфері теплопостачання та у сфері
централізованого водопостачання та водовідведення;
- процедури (порядку) 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 Департамент економіки і інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з питання
виконання пункту 1 протоколу наради з питань організації процесів отримання
ліцензій та встановлення тарифів заводу «Енергія»;
- опрацювання з Головним управлінням Державної казначейської служби
України з питання відкриття рахунків для зарахування надходжень;
- поінформовано ТОВ «КОМПАНІЯ «ТЕПЛО-СВІТ», ТОВ «СМАРТ
ПЛАЗА СЕРВІС» КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
«КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» з питання видачі ліцензій;
- поінформовано ТОВ «НИВКИ СІТІ СЕРВІС» щодо припинення
водопостачання котельні;
поінформовано
ТОВ
«АЛЄКСБІОПРОМ»,
КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» ТОВ
«БАНІСА ЕНЕРДЖІ ЮКРЕЙН», ТОВ «БІОЕНЕРГОГРУП ЕНЕРДЖІ», ТОВ
«ВЕНІ ВІДЕ ВІЧЕ», ТОВ
«КИЇВ ЦЕНТР», МАЛЕ ПРИВАТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «В П К», ТОВ КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ», ТОВ «МАЙСТЕР І К МЕБЛІ», ТОВ «МІОС», ТОВ
«НОВОЗАЙМ-ОСТ», КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА», ТОВ «САН
ПАРК», ТОВ «СОЛІД ТЕПЛОІНВЕСТ», ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ТЕЛЬКОМ», ТОВ «ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ» з
питань ліцензування;
- поінформовано ТОВ «Інженер-Сервіс» з питання суб’єкта
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_dozvilnyi_
tsentr_m__kyieva.html та веб-сайті Департаменту житлово-комунальної
інфраструктури за посиланням: http://dzki.kievcity.gov.ua/content/licenziynadiyalnist.html

