
 
 
 

Про видачу ліцензій 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, статті 21 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, статті 161 Закону України “Про теплопостачання”, постанови Ка-
бінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку 
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких 
постанов Кабінету Міністрів України”, постанов Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 10.08.2012 
№ 276 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяль-
ності з виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро-
станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетра-
диційних або поновлюваних джерел енергії)”, від 10.08.2012 № 278 “Про зат-
вердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поста-
чання теплової енергії”, від 10.08.2012 № 277 “Про затвердження Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з транспортування теплової енер-
гії магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами”, 
розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.2015 № 504/2015-р “Про 
покладення функцій щодо видачі ліцензій на управління житлово-комуналь-
ного господарства облдержадміністрації”, відповідно до протокольного рі-
шення ліцензійної комісії від 31.03.2016 року № 6: 

1. Видати ліцензії Товариству з обмеженою відповідальністю “ІТБ 
СТАНДАРТ” (код ЄДРПОУ 40302213, місцезнаходження: вулиця Онищука, 
будинок 11, місто Ізяслав, Хмельницька область, 30300), на право провад-
ження господарської діяльності з:  

виробництва теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової 
енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електро-
станціях і когенераційних установках та установках з використанням нетра-
диційних або поновлюваних джерел енергії), крім виробництва теплової 
енергії за нерегульованим тарифом; 



 2

постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегу-
льованим тарифом; 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розпо-
дільчими) тепловими мережами, крім транспортування за нерегульованим 
тарифом. 

2. Управлінню житлово-комунального господарства облдержадміністра-
ції у встановленому законодавством порядку видати ліцензії та подати на під-
пис заступнику голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’яз-
ків. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації            В. Процюк 


