
 
 
 
 

Про деякі питання організації ліцензу-
вання господарської діяльності у 
сфері централізованого водопостачан-
ня та централізованого водовідведен-
ня, виробництва теплової енергії, 
транспортування теплової енергії магі-
стральними і місцевими (розподільчи-
ми) тепловими мережами та поста-
чання теплової енергії 

 
 

На підставі законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про 
ліцензування видів господарської діяльності”, “Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету 
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 сферах енергетики та комунальних послуг від 22 бе-
резня 2017 року № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідве-
дення”, від 22 березня 2017 року № 308 “Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання”: 

1. Установити що отримання та розгляд заяв з документами, повідомлень 
з питань ліцензування у сфері централізованого водопостачання та централі-
зованого водовідведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, подання яких до Хмельницької обласної державної 
адміністрації, як органу ліцензування, передбачено законом, і за результатом їх 
розгляду надання пропозицій щодо підготовки відповідного проєкту розпоряд-
ження голови Хмельницької обласної державної адміністрації для прийняття 
рішення про залишення заяви без розгляду, видачу ліцензії або відмову у видачі 
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ліцензії, переоформлення ліцензії, зупинення дії ліцензії повністю або частково, 
відновлення дії ліцензії повністю або частково, анулювання ліцензії повністю 
або частково, розширення або звуження провадження виду господарської діяль-
ності ліцензіатом, видачу інших документів, визначених законом, що стосу-
ються повноважень органу ліцензування та ведення ліцензійних справ, забез-
печення їх зберігання, формування і ведення ліцензійних реєстрів, подання 
відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань, організацію контролю за додержанням 
ліцензіатами ліцензійних умов здійснює Департамент розвитку громад, будів-
ництва та житлово-комунального господарства Хмельницької обласної держав-
ної адміністрації. 

2. Утворити комісію з питань проведення перевірки дотримання ліцензій-
них умов у сфері централізованого водопостачання та централізованого водо-
відведення, виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та поста-
чання теплової енергії згідно з додатком. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 12.05.2020 № 359/2020-р “Про покладення функцій 
щодо видачі ліцензій на Департамент розвитку громад, будівництва та жит-
лово-комунального господарства облдержадміністрації”. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


