
 
 
 
 

Про видачу ліцензій 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, статті 10-14 Закону України “Про ліцензування видів господарської 
діяльності”, статті 16 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 по-
станов Кабінету Міністрів України”, постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 22.03.2017 № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності у сфері теплопостачання”, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 15.10.2015 № 504/2015-р “Про покладення 
функцій щодо видачі ліцензій на управління житлово-комунального госпо-
дарства облдержадміністрації”, відповідно до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 28.01.2019 № 10/2019-р/к “Про відпустку голови 
обласної державної адміністрації В. Лозового”: 

1. Видати ліцензію комунальному підприємству “Понінка-тепломережі” 
Понінківської селищної ради (ідентифікаційний код 42565860, місцезнаход-
ження: вулиця Перемоги, будинок 51, смт Понінка, Полонський район, Хмель-
ницька область, 30511) на право провадження господарської діяльності з ви-
робництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії, крім виробництва теплової енергії за нерегу-
льованим тарифом. 

2. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку за 
такими реквізитами: 

Р/р 34315896040328 
Отримувач: УК у Полонському р-ні/отг смт Понінка/22011800 
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Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993254 
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)  
МФО: 899998 
Код класифікації доходів: 22011800 
Відомча ознака: 40 
Призначення платежу: Плата за видачу ліцензії на виробництво теплової 

енергії. 

3. Видати ліцензію комунальному підприємству “Понінка-тепломережі” 
Понінківської селищної ради (ідентифікаційний код 42565860,0 місцезнаход-
ження: вулиця Перемоги, будинок 51, смт Понінка, Полонський район, Хмель-
ницька область, 30511) на право провадження господарської діяльності з поста-
чання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за нерегульованим 
тарифом. 

4. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку за 
такими реквізитами: 

Р/р 34315896040328 
Отримувач: УК у Полонському р-ні/отг смт Понінка/22011800 
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993254  
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)  
МФО: 899998 
Код класифікації доходів: 22011800  
Відомча ознака: 40 
Призначення платежу: Плата за видачу ліцензії на постачання теплової 

енергії. 

5. Видати ліцензію комунальному підприємству “Понінка-тепломережі” 
Понінківської селищної ради (ідентифікаційний код 42565860, місцезнаход-
ження: вулиця Перемоги, будинок 51, смт Понінка, Полонський район, Хмель-
ницька область, 30511) на право провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами за нерегульованим тарифом. 

6. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку за 
такими реквізитами: 

Р/р 34315896040328 
Отримувач: УК у Полонському р-ні/отг смт Понінка/22011800  



 3

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993254  
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)  
МФО: 899998 
Код класифікації доходів: 22011800  
Відомча ознака: 40 
Призначення платежу: Плата за видачу ліцензії на транспортування 

теплової енергії. 

7. Видати ліцензію комунальному підприємству “Понінка-тепломережі” 
Понінківської селищної ради (ідентифікаційний код 42565860, місцезнаход-
ження: вулиця Перемоги, будинок 51, смт Понінка, Полонський район, 
Хмельницька область, 30511) на право провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого 
водопостачання і водовідведення за нерегульованим тарифом. 

8. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від роз-
міру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку за 
такими реквізитами: 

Р/р 34315896040328 
Отримувач: УК у Полонському р-ні/отг смт Понінка/22011800  
Код отримувача (ЄДРПОУ): 37993254  
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)  
МФО: 899998 
Код класифікації доходів: 22011800  
Відомча ознака: 40 
Призначення платежу: Плата за видачу ліцензії з централізованого водо-

постачання та водовідведення. 

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


