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ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА, ЕНЕРГЕТИКИ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Н А К А З

від 21 серпня 2017 року м. Вінниця № 58

Про організацію ліцензування певних видів 
господарської діяльності

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», постанови Кабінету 
Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 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 березня 2017 року № 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення», 
від 22 березня 2017 року № 308 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання», розпоряджень 
голови облдержадміністрації від 04 липня 2016 року № 498 «Про організацію 
ліцензування певних видів господарської діяльності облдержадміністрації» 
(із змінами) та від 04 листопада 2013 року №476 «Про затвердження Положення 
про Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації» їіз змінами) з метою належної організації 
роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад Комісії з питань ліцензування певних видів 

господарської діяльності, що додається (Додаток 1).
2. Затвердити Положення про Комісію з питань ліцензування певних 

видів господарської діяльності, що додається (Додаток 2).
3. Затвердити Процедуру ліцензування провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім 
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим 
тарифом, що додається (Додаток 3).

4. Затвердити Процедуру ліцензування провадження господарської 
діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом, що додається (Додаток 4),

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту -  
господарства Костенка В.В.

Директор Департаменту



Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
21 серпня 2017 року № 58

П О Л  О Ж  Е Н Н Я 

про Комісію з питань ліцензування 
певних видів господарської діяльності

1. Комісія з питань ліцензування певних видів господарської діяльності 
(далі -  Комісія) створена відповідно до законів України «Про місцеві державні 
адміністрації», «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі -  
Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 року № 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 березня 2017 року № 307 «Про затвердження 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення», від 22 березня 2017 року № 308 «Про 
затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері 
теплопостачання» (далі - Ліцензійні умови), розпоряджень голови 
облдержадміністрації від 04 липня 2016 року №498 «Про організацію 
ліцензування певних видів господарської діяльності облдержадміністрації» (із 
змінами) та від 04 листопада 2013 року №476 «Про затвердження Положення 
про Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації» (із змінами), з метою виконання 
окремих функцій органу ліцензування з питань провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім 
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим 
тарифом; виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання 
теплової енергії за нерегульованим тарифом.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та іншими 
законодавчими актами, що регламентують ліцензійну діяльність в Україні, 
відповідними розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та 
цим Положенням.



3. Персональний склад Комісії затверджується наказом директора 
Департаменту житлово-комунального господарства енергетики та 
інфраструктури облдержадміністрації.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
4.1. Забезпечує розгляд, передбачених Ліцензійними умовами 

документів, поданих для отримання ліцензій на провадження відповідних видів 
господарської діяльності, згідно з вимогами нормативно - правових актів з 
питань ліцензування;

4.2. За результатами розгляду одержаних документів забезпечує розробку 
пропозицій і рекомендацій органу ліцензування щодо прийняття рішення,

4.3 Розглядає заяви про видачу ліцензії та перевіряє документи, 
передбачені Ліцензійними умовами, що додаються до заяви, на відповідність 
вимогам чинного законодавства з питань ліцензування;

4.4. Перевіряє достовірність даних у документах, поданих заявником 
для отримання ліцензії;

4.5. Готує обґрунтування щодо відмови у видачі ліцензії за наявності 
підстав, визначених законодавством;

4.6. Вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань прийняті органом ліцензування 
документи та інші відомості про ліцензування видів господарської діяльності, 
необхідні для ведення цього реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України.

До набрання чинності положення про внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації про 
ліцензування та видання Кабінетом Міністрів України відповідного акту, 
оприлюднює прийняті органом ліцензування рішення на офіційному веб-сайті;

4.7. Формує та веде ліцензійні справи, забезпечує їх зберігання, передачу 
та одержання у паперовій формі (або одержання належним чином завірених 
документів із них у разі, якщо такі справи передані до архівних установ);

4.8. Здійснює інформаційне та методичне супроводження ліцензування
4.9. Надає інформацію з ліцензійних справ у паперовій формі, зокрема у

порядку, встановленому Законом України "Про доступ до публічної
інформації";

4.10. Розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про прийняті 
ним рішення за відповідним видом господарської діяльності;

4.11. Складає та подає спеціально уповноваженому органу з питань 
ліцензування щорічний ліцензійний звіт до 30 січня року, наступного за 
звітним;

5. Організаційною формою роботи Комісії є робочі засідання, які веде 
голова комісії, а, в разі його відсутності -  заступник голови.

6. Засідання Комісії провадяться по мірі надходження заяв та
документів, що додаються до них від суб’єктів господарювання, у строки, 
встановлені Законом, в тому числі:

- Залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду -  протягом
трьох робочих днів з дня одержання заяви разом із підтвердними документами;

- Відмову у видачі ліцензії -  протягом десяти робочих днів з дня 
одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії;

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2939-17


- Видачу ліцензії -  протягом десяти робочих днів з дня одержання 
органом ліцензування заяви про отримання ліцензії;

- Анулювання ліцензії -  протягом п’яти робочих днів;
Прийняття Комісією інших рішень, що стосуються сфери повноважень

органу ліцензування, встановлюються Законом.
7. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

не менше, ніж половина членів Комісії.
8. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії, відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні.

9. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписується 
головою та секретарем Комісії.

10. Рішення комісії носить рекомендаційний характер.
11. Комісія має право:
запрошувати представників суб’єктів господарювання, інших 

зацікавлених осіб до розгляду і вирішення окремих питань, пов’язаних із 
ліцензуванням певних видів господарської діяльності;

запрошувати кваліфікованих фахівців для розгляду і вирішення окремих 
питань;

організовувати проведення планових та позапланових перевірок щодо 
дотримання ліцензіатом Ліцензійних умов відповідно до Закону України «Про 
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності.

12. Голова Комісії:
здійснює керівництво діяльністю Комісії; 
підписує протоколи засідань, контролює їх виконання; 
виконує інші завдання, передбачені цим Положенням.
13. Секретар Комісії:
здійснює організаційне забезпечення роботи Комісії; 
готує матеріали до її засідань;
приймає від суб’єктів господарювання заяви та документи, що додаються 

до них, передбачені Законом та Ліцензійними умовами, реєструє дату їх 
надходження;

контролює своєчасність надання та комплектність документації, що 
подається на розгляд Комісії;

веде протоколи її засідань;
оформлює та підписує разом з головою протоколи Комісії; 
скликає за дорученням голови Комісії робоче засідання; 
забезпечує підготовку відповідного проекту розпорядження голови 

обласної державної адміністрації про видачу, відмову у видачі ліцензії, 
переоформлення, анулювання ліцензії, визнання ліцензії недійсною інші дії, що 
стосуються сфери повноважень органу ліцензування (за наявності підстав, 
визначених законодавством) з урахуванням наданих Комісією рекомендацій;

забезпечує надання заявникові у терміни, визначені законодавством, 
повідомлення про прийнятті органом ліцензування рішення із зазначенням 
підстав для прийняття таких рішень;



забезпечує оформлення та видачу у терміни, встановлені законодавством, 
ліцензії (в електронній формі та/або на паперовому носії, переоформленої на 
новому бланку ліцензії з урахуванням змін, зазначених у заяві про 
переоформлення ліцензії (у випадках, встановлених законодавством);

вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань інформацію про прийняті Ліцензійною 
комісією рішення, документи та інші відомості необхідні для ведення цього 
реєстру, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

формує ліцензійні справи стосовно кожного суб’єкта господарювання, 
який подав заяву про видачу ліцензії, забезпечує їх постійне зберігання; 

проводить іншу організаційну роботу пов’язану з ліцензуванням.
14. Член Комісії:
бере участь у роботі Комісії та має право голосу;
розглядає матеріали, що надходять до Департаменту житлово- 

комунального господарства, енергетики та інфраструктури обласної державної 
адміністрації та вносить пропозиції щодо видачі (анулювання, переоформлення, 
відмови у видачі, доповнення тощо) ліцензій на ліцензування певних видів 
господарської діяльності;

дотримується принципів об’єктивності при розгляді наданих матеріалів; 
виконує доручення голови Комісії з підготовки та розгляду матеріалів до 

засідань та перевірок;
залучається до перевірок суб’єктів господарювання щодо достовірності 

наданих документів та дотримання Ліцензійних умов;
узгоджує з керівництвом Комісії всі дії, які він здійснює від імені Комісії.



Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
21 серпня 2017 року № 58

Процедура 
ліцензування господарської діяльності з централізованого водопостачання 

та водовідведення, крім централізованого водопостачання та 
водовідведення за нерегульованим тарифом

1. Терміни, наведені в цій Процедурі, вживаються у значеннях, 
наведених у Законах України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі -  Закон), «Про адміністративні послуги», «Про питну воду та 
питне водопостачання», Ліцензійних умовах провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, затверджених 
постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року №307 (далі -  Ліцензійні умови), 
інших чинних законодавчих та нормативно-правових актах.

2. Орган ліцензування надає адміністративну послугу з ліцензування 
господарської діяльності з централізованого водопостачання (виробництво 
та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або 
водовідведення (відведення та/або очищення стічної води), крім 
централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим 
тарифом у разі, якщо системи централізованого водопостачання та/або 
водовідведення суб’єктів господарювання розташовані в одному чи декількох 
населених пунктах у межах території однієї області, сукупна чисельність 
населення яких становить менше ніж 100 тисяч осіб та обсяги реалізації послуг 
яких становлять відповідно: з централізованого водопостачання -  менше ніж 
300 тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення -  менше 
ніж 200 тисяч метрів кубічних на рік.

3. Право на отримання адміністративної послуги мають суб'єкти 
господарювання (здобувачі ліцензії) -  юридичні особи, державні, комунальні та 
інші підприємства, створені відповідно до Цивільного кодексу України, 
Г осподарського кодексу України, а також інші юридичні особи, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку, а 
також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють 
господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську 
діяльність з централізованого водопостачання та/або централізованого 
водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за 
нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання 
ліцензії за формою згідно з додатком 1 до Ліцензійних умов.

5. До заяви про отримання ліцензії здобувач ліцензії подає документи 
згідно з переліком, який є вичерпним:

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
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5.1. відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 2 до 
Ліцензійних умов);

5.2. відомості про місця провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення (додаток 3 до 
Ліцензійних умов);

5.3. копію паспорта керівника здобувача ліцензії із відміткою органу
державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої
релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний 
орган державної податкової служби);

5.4. копію документа, що підтверджує наявність акредитованої 
лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на 
виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;

5.5. схему мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні 
діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення, 
затверджена керівником суб’єкта господарювання, із зазначенням точок 
розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами господарювання у сфері 
централізованого водопостачання та/або водовідведення та приладів обліку;

5.6. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії, у 
двох екземплярах (додаток до Ліцензійних умов).

6. Документи подаються до Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації ( м. Вінниця 
вул. Василя Порика 29, каб. 211), у спосіб визначений статтею 10 Закону.

V. Орган ліцензування, в особі Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації, протягом 
трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює 
наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх 
наявності приймає відповідне рішення.

S. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без 
розгляду є:

5.1. підписані документи, що додаються до заяви для отримання 
ліцензії, подані не в повному обсязі;

5.2. заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про 
отримання ліцензії:

- підписаний особою, яка не має на це повноважень;

- оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
згідно з Законом;

5.3. подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;
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8.4. відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про 
державну реєстрацію його припинення.

9. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення 
про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії 
може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

10. Орган ліцензування після встановлення відсутності підстав для 
залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, розглядає її та підтвердні 
документи, визначені підпунктами 5.1.-5.6. пункту 5 цієї Процедури, з метою 
встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у видачі ліцензії 
шляхом аналізу підтвердних документів та одержання інформації з державних 
паперових та електронних інформаційних ресурсів.

11. Відповідно до статті 13 Закону підставами для прийняття рішення 
про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання 
ліцензії є:

11.1. встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним 
умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, 
зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

11.2. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, 
поданих здобувачем ліцензії.

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 
суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент 
подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності 
між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта 
господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких 
суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

12. Ліцензія може бути анульована за підстав, визначених частиною 2 
статті 16 Закону, в тому числі за заявою ліцензіата (Додаток 5).

13. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять 
робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання 
ліцензії.

14. Інші строки прийняття органом ліцензування рішень 
встановлюються Законом.

15. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту 
внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (до набрання чинності положенням про внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
інформації про ліцензування, прийняті рішення про видачу ліцензій 
публікуються на офіційному веб-сайті).



16. Ліцензія видається на необмежений строк.

17. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі 10 відсотків
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії.

18. Переоформлення ліцензії, розширення або звуження виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню здійснюється у порядку 
встановленому Законом.

19. Переоформлення ліцензії є безоплатним.

20. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше
десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії.

21. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є 
копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою 
банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового 
відділення зв’язку.

22. Несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про 
анулювання ліцензії.



Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
центрального водопостачання та 
водовідведення

Вінницька обласна державна адміністрація

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації___________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення

Здобувач ліцензії_________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по

батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові, дані про місце проживання,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон_________ , факс____________, електронна адреса__________________

Ідентифікаційний код:___________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має 
відмітку у паспорті -  подається копія цієї відмітки)

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити____________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з:

(вид господарської діяльності згідно зі статтею 7 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності»)



Кількість/назва областей України (включаючи місто Київ), на території яких 
розташовані системи централізованого водопостачання та/або водовідведення 
здобувача ліцензії:______________________________________________________

Фактичний річний (плановий календарний) обсяг реалізації діяльності з 
централізованого водопостачання (тис. м3 на рік):_______________

Фактичний річний (плановий календарний) обсяг реалізації діяльності з 
централізованого водовідведення (тис. м3 на рік):________________

Кількість/назва населених пунктів на території яких провадиться 
(провадитиметься) ліцензований вид діяльності_____________________________

Сукупна чисельність населення становить______________ тис. осіб.

Надана в заяві інформація -  достовірна.

(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

”__ ” _________________ 20__р.

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувача ліцензії) 

М.П. (за наявності)

(прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з центрального 
водопостачання та водовідведення

ВІДОМ ІСТЬ
про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або водовідведення

(повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

ЦЕНТ]РАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ
Назва відокремленого 

підрозділу суб’єкта 
господарювання (у разі 

відсутності назва суб’єкта 
господарювання), що 

провадить діяльність з 
централізованого 

водопостачання, його 
місцезнаходження

Потужність за 
номенклатурою 

(тис. м3)

Основне обладнання
Кількість

насосів
відповідного

підйому

Кількість 
станцій 

знезалізнення 
або очистки

Кількість 
резервуарі 

в чистої 
води, 

місткість,
м3

Кількість
водонапірних

башт,
3місткість, м3

Водопровідні 
мережі, м

1 2 3 4 5 6 7

”___” ______________ 20__р.

(посада суб’єкта господарювання) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
М.П. (за наявності)



Продовження додатку 2

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Назва відокремленого 
підрозділу суб’єкта 

господарювання (у разі 
відсутності назва суб’єкта 

господарювання), що 
провадить діяльність з 

централізованого 
водовідведення, його 

місцезнаходження

Річні обсяги 
транспортува 

ння, тис. м3 
рік

Протяжність каналізаційних 
мереж (самоплинні/напірні 

колектори), м

Кількість 
каналізаційних 

насосних станцій, їх 
місцезнаходження, 

обсяги їх перекачки у 
тис. м3 рік

Кількість каналізаційних 
очисних споруд, їх 
місцезнаходження

1 2 3 4 5

. 20 р.

(посада суб’єкта господарювання) 
М.П. (за наявності)

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
центрального водопостачання та 
водовідведення

ВІДОМІСТЬ
про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання

та/або водовідведення

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Територія
розташування

системи
централізованого
водопостачання*

Плановий 
обсяг 

виробництва 
питної води 
тис.мЗ/рік

Плановий обсяг 
транспортування 

питної води 
тис.мЗ/рік

Плановий 
обсяг 

постачання 
питної води 
споживачам 

тис.м3/рік

Кількість та назва 
областей/населени 

х пунктів, де 
провадиться 

(провадитиметься) 
ліцензований вид 

діяльності
1
2

Усього:

№
з/п

Територія
розташування

системи
централізованого • * водовідведення

Плановий обсяг 
водовідведення 

тис.мЗ/рік

Місце та обсяг скиду 
стічної води 

(власний/переданий у 
мережі іншого суб’єкта 

господарювання) 
тис.м3/рік

Кількість та назва 
областей/населених 

пунктів, де 
провадиться 

(провадитиметься) 
ліцензований вид 

діяльності

1
2

Усього:

*вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, район, 
населений пункт), назва вулиць, номери будинків

20 р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної особи) (підпис) (прізвище, ім’я, по 
батькові)



Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
центрального водопостачання та 
водовідведення

ОПИС

документів, що додаються до заяви № ______________в ід _________________
(заповнюється органом ліцензування)

на провадж ення________________________________________________________
(вид господарської діяльності)

в ід ____________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я, по

батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:___________  ___________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:_________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи)

"___" ________________ 20__р ._____ год_______хв

М.П. (за наявності)



Додаток 5
Вінницька обласна державна адміністрація
Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури
облдержадміністрації_____________
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА  
про анулю вання ліцензії

Ліцензіат______________________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по

батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові, дані про місце проживання,
серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон_________ , ф акс____________ , електронна адреса__________________

Ідентифікаційний код:___________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку
у паспорті -  подається копія цієї відмітки)_________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_______________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Вид господарської діяльності, на яку було видано ліцензію_____________________

Дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії_________________________

Орган, що видав ліцензію_________________________________________________

Просить відповідно до пункту 1 частини другої статті 16 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» анулювати ліцензію.
До заяви додається ліцензія, оформлена на паперовому носії ( копій ліцензії) на
 арк.

(посада уповноваженої особи ліцензіата) (підпис) (прізвище, ініціали)

”__ ” _________________ 20__р.

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис ліцензіата) (прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 4
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора Департаменту 
21 серпня 2017 року № 58

Процедура
ліцензування господарської діяльності з виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом

1. Терміни, наведені в цій Процедурі, вживаються у значеннях, 
наведених у Законах України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі -  Закон), «Про адміністративні послуги», «Про 
теплопостачання», Ліцензійних умовах провадження господарської діяльності у 
сфері теплопостачання, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 
року №308 (далі -  Ліцензійні умови), інших чинних законодавчих та 
нормативно-правових актах.

2. Орган ліцензування надає адміністративні послуги з ліцензування 
господарської діяльності:

2.1. Виробництво теплової енергії суб’єктів господарювання, крім 
виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, у разі, якщо суб’єкт 
господарювання:

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової 
енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та 
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 
на виробничих об’єктах, що розташовані на території однієї області, та якщо 
заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в 
наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не 
перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт господарювання здійснює 
ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості 
споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року 
менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %;

провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової 
енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних 
джерел енергії.

2.2. Транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами суб’єктів господарювання, крім 
транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом у разі, якщо 
теплові мережі суб’єктів господарювання розташовані на території однієї

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/222-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2918-14


області, та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг 
транспортування теплової енергії в наступному (минулому) календарному році 
не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо суб’єкт 
господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії 
при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії станом на 01 
серпня 2017 року менше ніж 70 %, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 
90 %.

2.3. Постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом, суб’єктів господарювання у разі, якщо суб’єкт 
господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії на 
території однієї області, та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) 
обсяг постачання теплової енергії на підставі договору (договорів) у 
наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не 
перевищував) 145 тисяч Гкал (включно) та/або якщо забезпеченість споживачів 
приладами обліку теплової енергії станом на 01 серпня 2017 року менше ніж 
70%, станом на 01 січня 2018 року менше ніж 90 %.

3. Право на отримання адміністративної послуги мають суб'єкти 
господарювання (здобувачі ліцензії) -  юридичні особи, державні, комунальні та 
інші підприємства, створені відповідно до Цивільного кодексу України, а також 
інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані 
в установленому законом порядку, а також громадяни України, іноземці та 
особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та 
зареєстровані відповідно до закону як підприємці.

4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську
діяльність з виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за 
нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання 
ліцензії (форма заяви про отримання ліцензії в додатку 1 до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії).

5. До заяви про отримання ліцензії з виробництва теплової енергії, 
крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом, здобувач 
ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

5.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії);

5.2 відомості про місця провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії);

5.3 засвідчені в установленому порядку копії документів, що
підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії
на заявлені засоби провадження господарської діяльності;

5.4 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) 
із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про 
відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-



підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

5.5 копію сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок 
(або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце 
їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорта на теплогенеруючі 
установки - інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);

5.6 опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії 
складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з виробництва теплової енергії);

6. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську 
діяльність з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії 
за нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання 
ліцензії (форма заяви про отримання ліцензії в додатку 1 до Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами).

7. До заяви про отримання ліцензії з транспортування теплової енергії, 
крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом здобувач 
ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

7.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами);

7.2. відомості про місця провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 
тепловими мережами (додаток 3 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами);

7.3 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з 
відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову 
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (подається тільки фізичними особами - 
підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

7.4 схему теплових мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у 
провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням 
точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання, що 
провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, та 
приладів обліку, затверджена керівником суб'єкта господарювання;

7.5. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії 
складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження



господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами).

8. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську 
діяльність з постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом, подає до органу ліцензування заяву про отримання 
ліцензії (згідно з додатком l до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання теплової енергії).

9. До заяви про отримання ліцензії з постачання теплової енергії 
здобувач ліцензії подає документи згідно з переліком, який є вичерпним:

9.1 відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії);

9.2 відомості про місця провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії (додаток З до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії);

9.3 копію паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) з 
відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову 
через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (подається тільки фізичними особами - 
підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).

9.4. опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії
складеного у двох екземплярах (додаток 4 до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії).

10. Документи подаються до Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації (м. Вінниця., 
вул. Василя Порика 29, каб.211), у спосіб визначений статтею 10 Закону.

11. Орган ліцензування, в особі Департаменту житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації протягом 
трьох робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює 
наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх 
наявності приймає відповідне рішення.

12. Підставою для залишення заяви про отримання ліцензії без 
розгляду є:

12.1. підписані документи, що додаються до заяви для отримання 
ліцензії, подані не в повному обсязі;

12.2. заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про 
отримання ліцензії:

підписаний особою, яка не має на це повноважень;



оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них 
згідно з Законом;

12.3. подання заяви з порушенням строків, передбачених Законом;

12.4. відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про 
здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про 
державну реєстрацію його припинення.

13. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення 
про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, здобувач ліцензії 
може повторно подати заяву про отримання ліцензії.

14. Орган ліцензування, після встановлення відсутності підстав для 
залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, розглядає її та підтвердні 
документи, визначені підпунктами 5.1. -  5.6. пункту 5, 7.1. -  7.5. пункту 7 та
9.1. -  9.4. пункту 9 цієї Процедури, в залежності від виду господарської 
діяльності, на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати 
ліцензію, з метою встановлення відсутності або наявності підстав для відмови у 
видачі ліцензії шляхом аналізу підтвердних документів та одержання 
інформації з державних паперових та електронних інформаційних ресурсів.

15. Відповідно до статті 13 Закону підставами для прийняття рішення 
про відмову у видачі ліцензії за результатом розгляду заяви про отримання 
ліцензії є:

15.1. встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним 
умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, 
зазначеного в заяві про отримання ліцензії;

15.2. виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, 
поданих здобувачем ліцензії.

Виявленням недостовірності даних у підтвердних документах, поданих 
суб’єктом господарювання до органу ліцензування, є встановлення на момент 
подання документів здобувачем ліцензії чи ліцензіатом наявності розбіжності 
між даними, наведеними у них, та фактичним станом цього суб’єкта 
господарювання. Не вважаються недостовірними дані, підстава наведення яких 
суб’єктом господарювання не могла бути для нього завідомо неналежною.

16. Ліцензія може бути анульована за підстав, визначених частиною 2 
статті 16 Закону, в тому числі за заявою ліцензіата (Додаток 5).

17. Строк прийняття рішення про видачу ліцензії становить десять 
робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання 
ліцензії.

18. Інші строки прийняття органом ліцензування рішень 
встановлюються Законом.

19. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження виду 
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відбувається з моменту



внесення рішення органу ліцензування про видачу ліцензії до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (до набрання чинності положенням про внесення до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
інформації про ліцензування, прийняті рішення про видачу ліцензій
публікуються на офіційному веб-сайті).

20. Ліцензія видається на необмежений строк.

21. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі 10 відсотків 
від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії.

22. Переоформлення ліцензії, розширення або звуження виду
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню здійснюється у порядку 
встановленому Законом;

23. Переоформлення ліцензії є безоплатним.

24. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії.

25. Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є 
копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою 
банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового 
відділення зв’язку.

26. Несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття рішення про 
анулювання ліцензії.



Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

Вінницька обласна державна адміністрація

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії, крім виробництва теплової енергії за
нерегульованим тарифом

Здобувач ліцензії________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по

батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце 
проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон_________ , факс_____________ , електронна адреса_________________

Ідентифікаційний код:___________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну
податкову політику і має відмітку у паспорті)______________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням вимог Закону України «Про

теплопостачання»)

Встановлена потужність заявлених виробничих об’єктів (Гкал/год):_________
Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких 
розташовані виробничі об’єкти заявника:___________________________________



Фактичний річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її продажу за 
минулий календарний рік (тис. Гкал на календарний р ік )____________________

Заявлений плановий річний обсяг виробленої теплової енергії з метою її 
продажу (тис. Гкал на календарний рік):____________________________________

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, 
якщо здобувач ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з 
постачання теплової енергії) - ___%;

Надана в заяві інформація -  достовірна.

З Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з виробництва 
теплової енергії ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

”___” ________________ 20__р.

М.П. (за наявності)
Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувача ліцензії) (прізвище, ім’я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

ВІДОМ ІСТЬ 
про засоби провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва 
виробничого 
об’єкта, його 

місцезнаходження

Теплогенеруючі установки
Тип Заводський

та
інвентарний

номери

Установлена 
теплова 

потужність 
обладнання*, 

Г кал/год

Вид
палива/енергії

1 2 3 4 5 6
1
2

X

* . .
заповнюється для всіх типів теплогенеруючих установок, у тому числі і для

парових котлів

20 р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної (підпис) (прізвище, ім’я, по
особи) батькові)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

ВІДОМ ІСТЬ 
про місця провадження господарської діяльності 

з виробництва теплової енергії

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Назва 
виробничого 

об’єкта, 
призначеного для 

виробництва 
теплової енергії, 

його
місцезнаходження

Плановий 
обсяг 

виробництва 
теплової 

енергії, тис. 
Г кал/рік

Ф актичний 
обсяг 

виробництва 
теплової 

енергії за 
попередній 

рік, тис. Гкал

Кількість та назва 
областей, де 
провадиться 

(провадитиметься) 
ліцензований вид 

діяльності

1 2 3 4 5
1

2

20 р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної 
особи)

(підпис) (прізвище, ім’я, по 
батькові)



Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
виробництва теплової енергії

ОПИ С

документів, що додаються до заяви № ______________ в ід ______________
(заповнюється органом ліцензування)

на провадження господарської діяльності з

(вказати вид господарської діяльності відповідно до статті 7 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності» з урахуванням вимог Закону України «Про

теплопостачання»)
в ід _________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові, 

серія, номер паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/
п

Назва документа Кількіст
ь

аркушів
1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:_______
(підпис)

Документи перевірив та прийняв

20 р.

(ініціали та прізвище посадової особи 
суб’єкта господарювання)

(підпис) (ініціали та прізвище
посадової особи)

__ год______  хв

М.П. (за наявності)



Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами

Вінницька обласна державна адміністрація

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової

енергії за нерегульованим тарифом

Здобувач ліцензії________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по

батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце 
проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон______________, факс___________, електронна адреса_______________

Ідентифікаційний код:___________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має
відмітку у паспорті)______________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити_____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими)



тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим 
тарифом
Назва та кількість областей України (включаючи місто Київ), на території яких 
розташовані трубопроводи заявника:_____________________________________

Фактичний річний обсяг транспортування теплової енергії тис. Гкал на
рік (за попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг транспортування теплової енергії тис. Гкал на рік
(на календарний рік);
з власних джерел теплової енергії тис. Гкал на рік;
на підставі договорів (попередніх договорів) щодо транспортування теплової 
енергії___________ тис. Гкал на рік.

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії (у разі, 
якщо здобувач ліцензії провадить (планує провадити) господарську діяльність з 
постачання теплової енергії) - ___%;

Надана в заяві інформація -  достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами ознайомлений і зобов’язуюсь 
їх виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

”___” ________________ 20__р.

М.П. (за наявності)

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувача ліцензії) (прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами

ВІДОМ ІСТЬ 
про засоби провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

(повне найменування суб'єкта господарювання або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи-підприємця ліцензіата)

№
з/п

Назва 
відокремленого 

підрозділу суб’єкта 
(у разі відсутності 

назва суб’єкта 
господарювання), 

його
місцезнаходження

Протяжність 
теплових 
мереж*, м

Зовнішній
діаметр

трубопроводів*,
мм

Кількість
теплових
пунктів

Документи, що 
підтверджують 

наявність 
трубопроводів 

та теплових 
пунктів у 
власності, 

користуванні 
або концесії

1 2 3 4 5 6
1
2

Усього: X X

* групується за кожним діаметром, видом ізоляції та способом прокладки 
окремо.

”___” ______________ 20__р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної (підпис) (прізвище, ім’я, по
особи) батькові)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами

ВІДОМ ІСТЬ 
про місця провадження господарської діяльності 

з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця)

№

з
/
п

Територія
розташування

теплових
мереж*

Плановий обсяг 
транспортування 
теплової енергії, 

тис. Г кал/рік

Ф актичний 
обсяг 

транспортування 
теплової енергії, 

тис. Гкал/рік

Кількість та назва 
областей, де 
провадиться 

(провадитиметься) 
ліцензований вид 

діяльності
1 2 3 4 5
1
2

* вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці (область, 
район, населений пункт), назва вулиць, номери будинків.

”___”______________ 20__р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника юридичної 
особи)

(підпис) (прізвище, ім’я, по 
батькові)



Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з 
транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 
мережами

ОПИС

документів, що додаються до заяви № _________ в ід _________________
(заповнюється органом ліцензування)

на провадження господарської діяльності з транспортування теплової 
енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, 
крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом

в ід ___________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я та по 
батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/
п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:________  _______________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:________  _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової

особи органу ліцензування)

"___" ________________ 20__р ._____ год_______хв

М.П. (за наявності)



Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

Вінницька обласна державна адміністрація

Департамент житлово-комунального 
господарства, енергетики та інфраструктури 
(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за
нерегульованим тарифом

Здобувач ліцензії_________________________________________________________
(для юридичної особи -  повне найменування, місцезнаходження, посада, прізвище, ім’я, по

батькові керівника)

(для фізичної особи-підприємця -  прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце 
проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон ___________  , факс   , електронна адреса__________

Ідентифікаційний код:___________________________________________________
(для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має
відмітку у паспорті)______________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити _____________________________________________________
(№ рахунку, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом

Назва та кількість областей України, на території яких провадилась 
(провадитиметься) господарська діяльність з постачання теплової енергії:



Фактичний річний обсяг постачання теплової енергії тис. Гкал на рік (за
попередній календарний рік);

Плановий річний обсяг постачання теплової енергії______тис. Гкал на рік (на
календарний рік);

з власних джерел виробництва теплової енергії__________тис. Гкал на рік;

на підставі договору (договорів) купівлі-продажу теплової енергії з 
теплогенеруючою організацією (теплогенеруючими організаціями), у разі, якщо 
ліцензіат не є теплогенеруючою організацією______________ Гкал на рік.

Відсоток забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії - ___%;

Надана в заяві інформація -  достовірна.

З порядком отримання ліцензії, ліцензійними умовами провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії ознайомлений і 
зобов’язуюсь їх виконувати.

(посада уповноваженої особи здобувана ліцензії) (підпис) (прізвище, ініціали)

”__ ” _________________ 20__р.

Надано згоду на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

(підпис здобувача ліцензії) (прізвище, ім'я, по батькові)



Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

ВІДОМ ІСТЬ 
про засоби провадження господарської діяльності 

з постачання теплової енергії

1. Інформація про наявність власного веб-сайту:________________
(вказати електронну адресу веб-сайту)

2. Засоби комунікації зі споживачами:
(вказати номер телефону для звернення споживачів)

(вказати електронну скриньку для прийому електронних повідомлень від споживачів)

20 р.

(посада керівника суб’єкта 
господарювання)

(підпис) (прізвище, ім’я, по 
батькові)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

ВІДОМ ІСТЬ 
про місця провадження господарської діяльності 

з постачання теплової енергії

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по
батькові фізичної особи-підприємця)

№
з/п

Категорія 
споживачів із 
зазначенням 
населеного 

пункту*

Ф актичні
обсяги

постачання
за

попередній 
календарний 

рік (тис. 
Гкал)

Планові 
обсяги 

постачання на 
календарний 

рік (тис. Г кал)

Кількість 
споживачів 
відповідної 
категорії, 

забезпечених 
приладами 

обліку/ процентне 
співвідношення 

до загальної 
кількості

1 2 3 4 5
Бюджетні
установи:

Населення:

Релігійні
організації:

Інші споживачі:

Усього
вказується найменування кожної адміністративно-територіальної одиниці, де 

провадитиметься господарська діяльність з постачання теплової енергії.

”___”______________ 20__р.

М.П. (за наявності)

(посада керівника суб’єкта 
господарювання)

(підпис) (прізвище, ім’я, по 
батькові)



Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання 
теплової енергії

ОПИ С

документів, що додаються до заяви № _______________в ід ____________
(заповнюється органом ліцензування)

на провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, 
крім постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом

в ід ______________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання -  для юридичної особи; прізвище, ім’я по батькові, 

серія, номер паспорта, ким і коли виданий -  для фізичної особи-підприємця)

№
з/
п

Назва документа Кількість
аркушів

1 2 3

Загальна кількість документів:

Документи здав:____________________________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи 

суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв:________  _______________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової

особи)

20 р .  год хв


