
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
08.11.2017 № 77-л 

 
Про видачу ТОВ «ЕКО-ТОПЛИВО» 
ліцензії на провадження 
господарської діяльності з 
постачання теплової енергії 
 
 

Керуючись Законами України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі – Закон), «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постановою Кабінету 
Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», враховуючи документи, додані здобувачем 
ліцензії – товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ТОПЛИВО» 
(ідентифікаційний код 39795684) до заяви про отримання ліцензії на 
провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, та 
протокол засідання комісії Департаменту житлово-комунального господарства 
та будівництва Запорізької обласної державної адміністрації з розгляду 
документів, що додаються здобувачами ліцензії до заяви про отримання 
(переоформлення, анулювання) ліцензії від 30.10.2017 № 13-67/2017: 

 
1. Видати здобувачу ліцензії – товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕКО-ТОПЛИВО» (ідентифікаційний код 39795684) ліцензію на провадження 
господарської діяльності з постачання теплової енергії. 

 
2. Ліцензія видається на необмежений строк. 
 
3. Набуття здобувачем ліцензії права на провадження господарської 

діяльності з постачання теплової енергії відбувається з дня оприлюднення 
цього розпорядження на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 

 
4. Здобувачу ліцензії: 
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1) у строки, що передбачені Законом, внести плату за видачу ліцензії (в 
розмірі 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
що діє на день видання цього розпорядження) за такими розрахунковими 
реквізитами: 

рахунок: 31417511700001; 
одержувач: ГУК у Запорізькій області/ Запорізька область/ 22010200; 
код ЄДРПОУ: 37941997; 
код класифікації: 22010200 «Плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються Радою Міністрів Автономної 
Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами 
виконавчої влади»; 

банк одержувача: ГУ ДКСУ у Запорізькій області; 
МФО: 813015; 
2) надати Департаменту житлово-комунального господарства та 

будівництва обласної державної адміністрації документ, що підтверджує 
внесення плати за видачу ліцензії (копію квитанції, виданої банком, копію 
платіжного доручення з відміткою банку, квитанцію з платіжного термінала, 
квитанцію (чек) з поштового відділення зв’язку). 

 
5. Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва 

обласної державної адміністрації у строки та у спосіб, що передбачені Законом, 
здійснити подальше оформлення ліцензії. 

 
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
 
Виконуючий обов’язки голови 
обласної державної адміністрації     В.В. Скобліков 
 
 
 


