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Про видачу ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ „ЧИСТЕ ПРАННЯ“ ліцензії
на право провадження господарської діяльності
з виробництва теплової енергії (крім виробництва
теплової енергії на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях,
когенераційних установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії)
Відповідно до статті 41 Закону України ,,Про місцеві державні
адміністрації“, Закону України „Про ліцензування видів 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“, 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“,
враховуючи розпорядження обласної державної адміністрації від 29.03.2016
№ 146 „Про ліцензійну діяльність“ (зі змінами), протокол засідання ліцензійної
комісії Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
від 04.04.2019 № 03 та заяву здобувача ліцензії від 03.04.2019:
1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
„ЧИСТЕ ПРАННЯ“ (ідентифікаційний код 33978431, місцезнаходження: 18000,
Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, 165) ліцензію на право
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії
(крім
виробництва
теплової
енергії
на
теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках та
установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії).
2. Департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житловокомунального господарства Черкаської обласної державної адміністрації
забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіційному веб-сайті
Черкаської обласної державної адміністрації.
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3. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ,,ЧИСТЕ
ПРАННЯ“ не пізніше 10 робочих днів із дня оприлюднення цього
розпорядження внести плату за видачу ліцензії в розмірі 10 відсотків
від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день
прийняття рішення про видачу ліцензії, на розрахунковий рахунок
31410511023001, отримувач ГУК у Черк.обл./Черкаська обл/22010200,
код отримувача (ЄДРПОУ) 37930566, банк отримувача Казначейство України
(ЕАП), МФО 899998.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника
голови
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
Висоцького Т. М. і Департамент містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства Черкаської обласної державної
адміністрації.

Голова
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