
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 15~. 0 2-. Ъ01Ч м.Івано-Франківськ №_С Є

Про видачу ліцензій

Відповідно до 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 р. № 6 0 9  «Про 
затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що 
втратили чинність, деяких постанов Кабінет) Міністрів України», 
розпорядження облдержадміністрації від 3 0 .10 .2015 р. № 721 «Про 
ліцензування» та враховуючи протокол від 27.01.2017 р. № 10 ліцензійної 
комісії з визначення спроможності суб'єктів господарювання виконувати 
ліцензійні умови з централізованого водопостачання за водовідведенпя, 
крім централізованого водопостачання та водовідведенпя за 
нерегульованим тарифом, виробництва теплової енергії (крім теплової 
енергії, що виробляється на 'теплоелектроцентралях, когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), з транспортування теплової енергії 
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та 
постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом:

1. Видати ліцензію на здійснення господарської діяльності 
«Постачання теплової енергії, крім постачання за перекльованим  
тарифом» суб’єкту господарювання товариству з обмеженою 
відповідальністю «АКВАТОРІЯ-КАЛУШ », код СДР1ІОУ 39358357, 
вул. Дзвонарська, 4, м. Калуш. Івано-Франківська область.

2. Видати ліцензію па здійснення господарської діяльності 
«Транспортування теплової енергії магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування за 
нерегульованим тарифом» суб’єкту господарювання - товариству з 
обмеженою відповідальністю «ДКВАТОРІЯ-КАЛУ Ш», код ЄДРПОУ 
39358357, вул. Дзвонарська, 4. м. Калуш, Івано-Франківська область.



3. Видати ліцензію на здійснення господарської діяльності 
«Централізоване водопостачання та водовідведення, крім централізованого 
водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» суб’єкту 
господарювання - товариству з обмеженою відповідальністю «Буковель», 
код ЄДРПОУ 40628724, участок Щ ивки, 2, с. ГІоляниця, м. Яремче, 
Івано-Ф ранківська область.

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця - 
департамент будівництва, житлово-комунального господарства, 
містобудування та архітектури облдержадміністрації (Н. Іванів).

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Я. Паранюка.

З -

Голова обласної 
державної адміністрації Олег Гончарук


