
Перелік адміністративних послуг, які надаються обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами 
 

№ 

п/п 

Найменування суб'єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Назва адміністративної послуги Нормативно-правові акти 

1 Департамент з питань 

цивільного захисту та 

оборонної роботи 

облдержадміністрації 

Надання вихідних даних і завдання на 

розроблення розділу інженерно-технічних 

заходів цивільного захисту у схемі 

планування територій, генеральних планів 

населених пунктів та іншій містобудівній 

документації 

 

Кодекс цивільного захисту України Ст. 34; 

ДБН В.1.2-4:2006 «Інженерно-технічні заходи цивільного (цивільної 

оборони)»; 

ДБН.1.1-5:2007 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та 

затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у 

містобудівній документації 

 

2 Обласна державна 

адміністрація 

Готує Управління освіти і 

науки обласної держ-

адміністрації 

Ліцензування освітньої діяльності 

юридичних осіб приватної форми власності 

і фізичних осіб-підприємців у сфері 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Закони України: «Про адміністративні послуги», «Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності» від 02.03.2015 №222-VIII , «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну 

освіту»; 

Постанови КМУ: «Про ліцензування освітніх послуг» від 30.12.2015 №1187, 

«Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (в частині оплати 

за ліцензування), від 08.08.2007 № 1019 

« Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» (зі змінами). 

 

 

3 Управління 

містобудування та 

архітектури обласної 

державної адміністрації 

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках 

місцевого значення (крім пам’яток 

археології), їх територіях та в зонах охорони 

(в сфері пам’яток архітектури та 

містобудування, садового-паркового 

мистецтва) 

Закон України «Про охорону культурної спадщини» пункт 13 ст. 6; 

 Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 

5 ст. 4, п. 8 ст. 7;  

Закон України «Про перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», пункт 57 додатка;  

Наказ Міністерства економіки України від 12.07.2007 № 219 «Про 

затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів 

надання адміністративних послуг», ч.1, 2 розділу ІІІ.  

Наказ управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації «Про затвердження стандартів надання 

адміністративних послуг» від 18.02.2013 № 7,  

Наказ управління містобудування та архітектури Чернігівської обласної 

державної адміністрації «Про відповідальних осіб для співпраці з Центром 

надання адміністративних послуг м. Чернігова» від 18.02.2013 № 8. 

Погодження відчуження або передачі 

пам’яток місцевого значення їхніми 

власниками чи уповноваженими ними 

органами іншим особам у володіння, 

користування або управління (в сфері 

пам’яток архітектури та містобудування, 

Закон України «Про охорону культурної спадщини», пункти 6 та 16 ст. 6, ст. 

6
1
, ст. 14, ст. 17, ст. 18, ст. 20, ст. 23-25, ст. 30; Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 5 ст. 4, ч. 3 п. 8 ст. 7; 

Закон України «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», пункт 92 додатка; Наказ Міністерства економіки 

України від 12.07.2007 № 219 «Про затвердження методичних рекомендацій 

щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг», ч. 1, 2 
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садового-паркового мистецтва) розділу ІІІ. Наказ управління містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації «Про затвердження стандартів надання 

адміністративних послуг» від 18.02.2013 № 7, наказ управління 

містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації «Про відповідальних осіб для співпраці з Центром надання 

адміністративних послуг м. Чернігова» від 18.02.2013 № 8. 

Погодження програм та проектів 

містобудівних, архітектурних і 

ландшафтних перетворень, будівельних, 

меліоративних, шляхових, земляних робіт, 

реалізація яких може позначитися на стані 

пам’яток місцевого значення, їх територій і 

зон охорони (в сфері пам’яток архітектури 

та містобудування, садового-паркового 

мистецтва) 

Закон України «Про основи містобудування», ст. 1, ст. 8; Закон України 

«Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 2, ст. 18; Закон України 

«Про охорону культурної спадщини», п. 6, 9, 12 ст. 6, ст. 6
1
, ст. 23, абзац 1 

ст. 30, п. 3 ст. 32, ст. 36, ст. 37; Закон України «Про охорону археологічної 

спадщини», абзац 7 ст. 7, ст. 7 
1
, ст. 10, ст. 12; Закон України «Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності», п. 5 ст. 4, п. 8 ст. 7; Закон 

України «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», пункт 106 додатка; Земельний кодекс України, ч. 

1 ст. 116, п. 6, 7, ст. 118, п. 4 ст. 123, ч. 1, 2 п. 5 ст. 128, ст. 150, п. 5, 6 ст. 151, 

п. 7 ст. 186
1
; Наказ управління містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації «Про затвердження стандартів надання 

адміністративних послуг» від 18.02.2013 № 7, наказ управління 

містобудування та архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації «Про відповідальних осіб для співпраці з Центром надання 

адміністративних послуг м. Чернігова» від 18.02.2013 № 8 

 Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

поза межами населених пунктів у 

Чернігівській області 

Закон України «Про рекламу» ст. 16; Закон України «Про автомобільні 

дороги» ст. 38; Закон України «Про адміністративні послуги» ст. 9, Закон 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», ст. 4-1, 

ст. 7; Закон України «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», пункт 63 додатка; Закон України «Про охорону 

культурної спадщини» ст.25; Постанова Кабінету Міністрів України від 

05.12.2012 № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами поза межами населених пунктів", Розпорядження 

голови Чернігівської обласної державної адміністрації від 30.12.2013 № 549 

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами поза межами 

населених пунктів у Чернігівській області»; Розпорядження голови 

Чернігівської обласної державної адміністрації від 08.02.2014 № 29 «Про 

визначення робочого органу з організації діяльності з видачі дозволів на 

розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у 

Чернігівській області»;  

 

4 Готує Департамент сім’ї, 

молоді та спорту 

облдержадміністрації, 

затверджує обласна державна 

адміністрація 

Видача згоди на виїзд організованої групи дітей 

області, що виїжджають на відпочинок та 

оздоровлення за кордон 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2005 № 1251 «Про 

затвердження Порядку організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та 

оздоровлення» 
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5 Управління охорони 

здоров'я Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

атестація лікарів та молодших спеціалістів з 

медичною освітою 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 19.12.1997 № 359 «Про 

затвердження Положення про проведення атестації лікарів»; 

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.11.2007 № 742 «Про 

затвердження Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною 

освітою» 

 

видача посвідчення і вручення  нагрудного 

знаку «Почесний донор України» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.05.1999 № 796 "Про 

затвердження Порядку видачі посвідчення і вручення нагрудного знака 

"Почесний донор України" 

 

Акредитація закладів охорони здоров”я Постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765 "Про 

затвердження Порядку акредитації закладів охорони здоров”я» 

 

6 Служба у справах дітей 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

Ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з 

інформацією про дітей, які можуть бути 

усиновлені, та видача їм направлення для 

знайомства з дитиною 

П. 45, п.58 Постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.2008 року № 

905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей» 

 

7 Департаментом екології 

та природних ресурсів  

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

Реєстрація декларації про відходи Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про 

відходи» (ст.ст. 1, 17),  

Постанова Кабінету Міністрів України №118 від 18.02.2016р. «Про 

затвердження порядку подання декларації про відходи та її форми»,  

Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №186 від 

18.05.2016р. «Про затвердження Порядку функціонування електронної 

системи здійснення дозвільних процедур у сфері поводження з відходами» 

Видача дозволу на спеціальне 

водокористування 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги», Водний Кодекс України 

(ст.49) 

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 

20-1), Постанова Кабінету Міністрів України   № 321 від 13.03.2002р. «Про 

затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне 

водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 серпня 1992р. № 459»,  

Постанова Кабінету Міністрів України    № 1100 від 11.09.1996р. «Про 

Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого 

скидання забруднюючих речовин, скидання яких нормується», «Інструкція 

про порядок погодження та видачу дозволів на спеціальне 

водокористування» НВН 33-5.1.02-83. 

Анулювання дозволу на спеціальне 

водокористування 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

(п.7  ст.4-1), Закон України «Про адміністративні послуги» 

 
Переоформлення дозволу на спеціальне 

водокористування. 
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Видача дубликата дозволу на спеціальне 

водокористування. 

Продовження строку спеціального 

водокористування 

Закон України «Про адміністративні послуги», Водний кодекс України (ст. 

50), Постанова Кабінету Міністрів України № 321 від 13.03.2002 «Про 

затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне 

водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 серпня 1992р. № 459» (п.6) 

 

Видача дозволу на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про охорону 

атмосферного повітря» (ст.11), Постанова КМУ від 13 березня 2002 р. №302 

«Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з 

видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та 

громадян-підприємців, які отримали такі дозволи» 

Анулювання дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» 

(п.9  ст.4-1), Закон України «Про адміністративні послуги» 

Переоформлення дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами. 

Видача дубліката дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами 

Надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів у межах 

територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду загальнодержавного значення. 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»; 

Закон України «Про адміністративні послуги»; Закон України «Про 

природно-заповідний фонд України» (ст. ст. 9, 9-1), Постанова Кабінету 

Міністрів України від 10.08.1992 № 459, Розпорядження голови 

Чернігівської ОДА  № 364 від 26.06.2014 

  Надання висновку до проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки. 

Закон України «Про адміністративні послуги», Земельний кодекс України 

(ст. ст. 186, 186-1) 

Видача висновку державної екологічної 

експертизи. 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні послуги», Закон України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» (ст.ст. 28, 29), Закон України «Про 

екологічну експертизу», Постанова КМУ від 31.10.1995р. №870 «Про 

Порядок передачі документації про державну екологічну експертизу», 

постанова КМУ від 28 серпня 2013р. №808 «Про затвердження переліку 

видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 

небезпеку», постанова КМУ від 13.06.1996р. №644 «Про нормативи витрат 

на проведення державної екологічної експертизи» 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-12
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Департамент 

економічного розвитку 

Чернігівської обласної 

державної адміністрації 

 

Державна реєстрація договорів (контрактів) 

про спільну інвестиційну діяльність  

 

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 

№93/96-ВР (ст. 24); 

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997 року № 112 «Про 

затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів 

(контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного 

інвестора»;    Наказ МЗЕЗторгу України  від 20.02.1997 року  №125 «Про 

заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 30.01.1997 року  №112» 

Видача разових (індивідуальних) ліцензій на 

здійснення експортно-імпортної 

зовнішньоекономічної операції 

 

Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 25) зовнішньоекономічна діяльність 

відповідно до ст.16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 

абзац 13. 

Ст. 6. 3. Рішення органу ліцензування оформлюються організаційно-

розпорядчими актами за підписом керівника органу ліцензування або його 

заступника згідно з розподілом повноважень. 

Ст.14 1. За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі одного 

прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення 

про видачу ліцензії, якщо інший розмір плати не встановлений законом. 

Оформлення та видача ліцензій на імпорт 

товарів 

Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 25) зовнішньоекономічна діяльність 

відповідно до ст.16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

Оформлення та видача ліцензій на експорт 

товарів 

 

Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 25) зовнішньоекономічна діяльність 

відповідно до ст.16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність»  

 

9 Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

 

Погодження програм та проектів містобудівних, 

архітектурних і ландшафтних перетворень, 

будівельних, меліоративних, шляхових, 

земляних робіт, реалізація яких може 

позначитися на стані пам'яток місцевого 

значення, їх територій і зон охорони 

 

Закони України «Про основи містобудування» ст. 1, ст. 8; «Про регулювання 

містобудівної діяльності» ст. 2, ст. 18; «Про охорону культурної спадщини» 

п. 6, п. 9, п. 12 ч. 1 ст. 6; ст. 61; ст. 14; ст. 15; ст. 22-25; ст. 30; п. 3 ст. 32; ст. 

34; ст. 36; ст. 37; 

«Про охорону археологічної спадщини» ст. 7; ст. 71; ст. 10; ст. 12; Земельний 

кодекс України п. 1 ст. 116, п. 6, 7 ст. 118, п. 3 ст. 123, ч. 1, 2 п. 5 ст. 128, ст. 

150, п. 5, 6 ст. 151, ст. 1861; «Про дозвільну систему в сфері господарської 

діяльності» п. 8 ст. 7.  

 

Погодження відчуження або передачі пам'яток 

місцевого значення (крім пам'яток археології), 

їх територіях та в зонах охорони 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини»,  п. 6, п. 16 ч. 1 ст. 6; ст. 

61; ст. 14; ст. 17; ст. 18; ст. 20; ст. 23-25; ст. 30; 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 

5 ст. 4, ч. 3 п. 8 ст. 7; Закон України «Про перелік документів  дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності», пункт 92 додатка;  Земельний 

кодекс України, ст. 54, ст. 83; ст. 84, п. 1 ст. 116, п. 6, 7 ст. 118, п. 4 ст. 123, ч. 

1, 2 п. 5 ст. 128, п. 5, 6 ст. 151, п. 7 ст. 1861. 
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Видача дозволу на проведення робіт на 

пам'ятках місцевого значення (крім пам'яток 

археології), їх територіях та в зонах охорони 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини» п. 6, п. 13 ч. 1 ст. 6; ст. 

61; ст. 23, п. 3 ст. 32; «Про охорону археологічної спадщини» абзац 7 ст. 7; 

ст. 71; ст. 10; ст. 12; Земельний кодекс України ст. 53; ч. в) п. 3 ст. 83; ч. г) п. 

4 ст. 84; п. 2, п. 5 ст. 128; п. 5 ст. 151; ст. 1861.  

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», п. 

5 ст. 4, п. 8 ст. 7;  

Закон України «Про перелік документів  дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності», пункт 57 додатку. 

Погодження містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки, реалізація яких 

може позначитися на стані пам'яток місцевого 

значення, їх територій і зон охорони 

 

Закони України «Про основи містобудування», ст. 1, ст. 8; «Про 

регулювання містобудівної діяльності», ст. 2, ст. 18;  «Про охорону 

культурної спадщини» п. 6, п. 9, п. 12 ч. 1 ст. 6; ст. 61; ст. 14; ст. 15; ст. 22-

25; ст. 30; п. 3 ст. 32; ст. 34; ст. 36; ст. 37; «Про охорону археологічної 

спадщини» ст. 7; ст. 71; ст. 10; ст. 12;  

Земельний кодекс України, п. 1 ст. 116, п. 6, 7 ст. 118, п. 3 ст. 123, ч. 1, 2 п. 5 

ст. 128, ст. 150, п. 5, 6 ст. 151, ст. 1861; «Про дозвільну систему в сфері 

господарської діяльності» п. 8 ст. 7.  

Наказ Мінрегіону України від 07.07.2011 р. № 109 «Про затвердження 

Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки, їх склад та зміст» п.3.4 

Надання довідки щодо можливості викупу 

земельної ділянки 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини» п. 3, п. 6 ч. 1 ст. 6; ст. 

61; ст. 14; ст. 17-21; ст. 30; ст. 34; ст. 37; «Про охорону археологічної 

спадщини» ст. 71; 

Земельний кодекс України ст. 53; ст. 54; ч. в) п. 3 ст. 83; ч. г) п. 4 ст. 84; ст. 

123; ст. 124; ст. 128; ст. 134; ст. 150; п. 5 ст. 151; 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» п. 8 ст. 7.  

Видача дозволу на відновлення земляних 

робіт 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини» п. 6, п. 15 ч. 1 ст. 6; ст. 

61; ст. 14; ст. 15; ст. 30; п. 1, п. 2 ст. 37; «Про охорону археологічної 

спадщини» ст. 71;  «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» п. 8 ст. 7. Земельний кодекс України ст. 53; п. 2, п. 5 ст. 128; п. 5 

ст. 151; ст. 1861. 

Погодження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини»  п. 6, п. 10, п. 12 ч. 1 

ст. 6; ст. 61; ст. 15; ст. 17; ст. 23-25; ст. 30; ст. 34; ст. 36; ст. 37; 

«Про охорону археологічної спадщини» ст. 7; ст. 71; ст. 10; ст. 12; 

Земельний кодекс України ст. 53; ч. в) п. 3 ст. 83; ч. г) п. 4 ст. 84; п. 1, п. 5 

ст. 116; ст. 118; п. 3, п. 4, п. 6 ст. 123; п. 3 ст. 124; п. 2, п. 3, п. 5 ст. 128; ст. 

150; ст. 151; ст. 1861;   «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності».  

Погодження технічної документації із 

землеустрою (у разі розташування земельної 

ділянки в межах пам'яток культурної 

спадщини та в зонах їх охорони 

 

Закони України «Про охорону культурної спадщини» п. 6, п. 10, п. 12 ч. 1 

ст. 6; ст. 61; ст. 15; ст. 17; ст. 23-25; ст. 30; ст. 34; ст. 36; ст. 37; 

«Про охорону археологічної спадщини» ст. 7; ст. 71; ст. 10; ст. 12; 

Земельний кодекс України ст. 53; ч. в) п. 3 ст. 83; ч. г) п. 4 ст. 84; п. 1, п. 5 

ст. 116; ст. 118; п. 3, п. 4, п. 6 ст. 123; п. 3 ст. 124; п. 2, п. 3, п. 5 ст. 128; ст. 

150; ст. 151; ст. 1861;    «Про дозвільну систему у сфері господарської 
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діяльності» п. 8 ст. 7 

 

10 Чернігівська обласна 

державна адміністрація 

(готує Департамент 

культури і туризму, 

національностей та 

релігій  

Реєстрація статуту (положення) релігійної 

громади 

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"ст.14 

Реєстрація змін і доповнень до статуту 

(положення) релігійної громади 

Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації"ст.14 

 

 

11 Чернігівська обласна 

державна адміністрація 

Готує                          

Департамент 

агропромислового 

розвитку  

Рішення про продаж земельних ділянок 

державної та комунальної власності 

Статті 127, 128, 134 Земельного кодексу України 

 

Рішення про передачу у власність, надання 

у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у 

державній або комунальній власності 

Стаття 123 Земельного кодексу України 

 

Департамент 

агропромислового 

розвитку Чернігівської 

обласної державної 

адміністрації 

 

Надання сертифікату племінних (генетичних) 

ресурсів 

Закон України «Про племенну справу і тваринництві»  

Наказ Мінагрополітики України від 24 листопада 2016 року №483 “Про 

затвердження типових інформаційної та технологічної карток 

адміністративної послуги, яка надається структурними підрозділами з 

питань агропромислового розвитку облдержадміністрацій”, .Наказ 

Департаменту агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної 

адміністрації від 16 січня 2017 року №2 “Про затвердження типових 

інформаційної та технологічної карток адміністративної послуги, яка 

надається Департаментом агропромислового розвитку Чернігівської 

облдержадміністрації”  

 

12 Орган ліцензування – 

облдержадміністрація. 

 

Департамент ЖКГ 

Чернігівської ОДА 

здійснює технічний і 

організаційний супровід 

отримання ліцензій 

Видача ліцензії на провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення 

 Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 14)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року № 756 „Про 

затвердження переліку документів,  які додаються до заяви про видачу 

ліцензії для окремого виду господарської діяльності” 

 

Видача ліцензії на провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії (крім 

діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних 

установках та установках з використанням 

нетрадиційних або поновлюваних джерел 

енергії) 

 

 Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 14)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року № 756 „Про 

затвердження переліку документів,  які додаються до заяви про видачу 

ліцензії для окремого виду господарської діяльності” 
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Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з транспортування 

теплової енергії магістральними  та 

місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами  

 Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 14)  Постанова Кабінету Міністрів 

України від 04.07.2001 року № 756 „Про затвердження переліку документів,  

які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської 

діяльності” 

Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з постачання 

теплової енергії 

 Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 14)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року № 756 „Про 

затвердження переліку документів,  які додаються до заяви про видачу 

ліцензії для окремого виду господарської діяльності” 

 

Переоформлення ліцензії  Закон України від 02.03.2015 року  № 222-VIII "Про ліцензування певних 

видів господарської діяльності" (ст. 14)  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 року № 756 „Про 

затвердження переліку документів,  які додаються до заяви про видачу 

ліцензії для окремого виду господарської діяльності” 

 

 

 


