
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Черкаської обласної 

державної адміністрації 

від 05.05.2020 № 256 

(у редакції розпорядження Черкаської 
обласної військової адміністрації 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

з анулювання ліцензій на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії; 

централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
 (назва адміністративної послуги) 

 

Черкаська обласна військова адміністрація 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Департамент будівництва Черкаської обласної державної адміністрації 
(найменування уповноваженого структурного підрозділу) 

 

 
Інформація про орган, уповноважений на прийом документів, необхідних для отримання ліцензії  

1 2 3 

1. Місцезнаходження органу, 

уповноваженого на прийом 

документів, необхідних для 

отримання ліцензії 

18000, м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 
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2. Інформація щодо режиму роботи 

органу 

Понеділок з 08.00 до 17.00 год 

вівторок з 08.00 до 20.00 год 

середа з 08.00 до 17.00 год 

четвер з 08.00 до 20.00 год 

п’ятниця з 08.00 до 17.00 год 

субота з 08.00 до 15.00 год 

неділя вихідний 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та вебсайт 

Call-центр (0472) 33-07-01 

електронна пошта: cnap_cherkasy@ukr.net 

офіційний вебсайт: www.cnap.ck.ua 

Інформація про уповноважений структурний підрозділ  

суб’єкта надання адміністративної послуги 

4. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

18001, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 223 

5. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Понеділок – четвер з 08.00 до 17.15 год 

п’ятниця з 08.00 до 16.00 год 

обідня перерва з 12.00 до 13.00 год 

крім вихідних та святкових днів 

6. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та вебсайт 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Тел./факс (0472) 37 23 93 

електронна пошта: 40422357@mail.gov.ua 

офіційний вебсайт Черкаської обласної військової адміністрації: www.ck-oda.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

7. Закони України Закон України ,,Про адміністративні послуги“;  

Закон України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“; 

Закон України ,,Про теплопостачання“; 

Закон України ,,Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення“. 

8. Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 ,,Про затвердження переліку 

органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету 

Міністрів України“. 

9. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

 

mailto:cnap_cherkasy@ukr.net
mailto:40422357@mail.gov.ua
http://www.ck-oda.gov.ua/
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10. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

Розпорядження обласної державної адміністрації від 29.03.2016 №  146 ,,Про ліцензійну 

діяльність“ (зі змінами). 

Умови отримання адміністративної послуги 

11. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Підставою для прийняття органом ліцензування рішення про анулювання ліцензії повністю 

або частково є: 

1) заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково. Не є підставою 

для анулювання ліцензії повністю або частково заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії 

повністю або частково, поданої після видання органом ліцензування розпорядчого документа 

про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом ліцензійних умов і до закінчення строку:  

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом 

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього 

строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов); 

2) акт про неусунення ліцензіатом протягом строку повного або часткового зупинення  

дії ліцензії підстав, що стали причиною для її повного або часткового зупинення; 

3) наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб  – підприємців  

та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи 

(державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця), 

крім випадку та строку, передбачених частинами четвертою, п’ятою і сьомою статті 15 Закону 

України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“; 

4) подання копії свідоцтва про смерть фізичної особи – підприємця (у разі відсутності 

правонаступника); 

5) наявність судового рішення про визнання фізичної особи – підприємця безвісно 

відсутньою у зв’язку з її смертю, визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням померлою 

(у разі відсутності правонаступника); 

6) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов. Повторним порушенням 

ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення таким ліцензіатом протягом року  

з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов 

нового порушення однієї або більше вимог ліцензійних умов, щодо яких видавалося таке 

розпорядження; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n318
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n319
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n321
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7) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом 

господарювання разом із заявою про отримання ліцензії. 

У разі якщо недостовірними даними в документах, поданих суб’єктом господарювання 

разом із заявою про отримання ліцензії, є інформація про відсутність контролю за діяльністю 

ліцензіата у значенні, наведеному у статті 1 Закону України ,,Про захист економічної 

конкуренції“, резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України ,,Про оборону України“, складається акт, передбачений 

Законом України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“; 

8) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування. Відмовою 

ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених 

посадових осіб органу ліцензування для здійснення перевірки додержання ліцензіатом 

відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законних підстав  

(відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності,  

що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні 

діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки  

за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата  

на час проведення перевірки); 

9) акт про документальне підтвердження встановлення контролю за діяльністю ліцензіата  

у значенні, наведеному у статті 1 Закону України ,,Про захист економічної конкуренції“, 

резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному  

у статті 1 Закону України ,,Про оборону України“; 

10) акт про ненадання органу ліцензування ліцензіатом документів, інформації про предмет 

перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування під час перевірки. 

Анулювання ліцензії може бути застосовано як санкція до ліцензіатів відповідно до Закону 

України ,,Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення“ 

та Закону України ,,Про санкції“. 

12. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Заява ліцензіата про анулювання власної ліцензії повністю або частково. 

2. Акти, передбачені пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої статті 16 Закону України  

,,Про ліцензування видів господарської діяльності“. 

3. Ліцензія на паперовому носії (у разі наявності). 

13. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для  

Документи можуть бути подані за вибором ліцензіата: 

1) нарочно; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2210-14#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n138
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18
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 отримання адміністративної 

послуги 

2) поштовим відправленням з описом вкладення; 

3) в електронній формі в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

14. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно. 

15. Строк надання адміністративної 

послуги 

Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії повністю або частково 

протягом п’яти робочих днів з дня: 

одержання документа, передбаченого пунктом 1 частини дванадцятої статті 16 Закону 

України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“; 

складення актів, передбачених пунктами 2, 6-10 частини дванадцятої статті 16 Закону 

України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“; 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб  – підприємців  

та громадських формувань відомостей, передбачених пунктами 3-5 частини дванадцятої  

статті 16 Закону України ,,Про ліцензування видів господарської діяльності“. 

16. Перелік підстав для прийняття 

рішення про відмову в анулюванні 

ліцензії 

Не є підставою для анулювання ліцензії повністю або частково заява ліцензіата  

про анулювання власної ліцензії повністю або частково, поданої після видання органом 

ліцензування розпорядчого документа про проведення перевірки додержання цим ліцензіатом 

ліцензійних умов і до закінчення строку: 

перевірки та усунення порушень ліцензійних умов (у разі їх наявності); 

протягом 30 робочих днів після закінчення спливу строку виконання ліцензіатом 

розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов (крім випадку видання протягом цього 

строку органом ліцензування розпорядчого документа про проведення позапланової перевірки 

виконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов). 

17. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами  1, 3-5 і 9 

частини дванадцятої статті 16 Закону України ,,Про ліцензування видів господарської 

діяльності“, набирає чинності з дня його прийняття. 

Рішення про анулювання ліцензії, прийняте на підставах, передбачених пунктами 2, 6-8 і 10 

частини дванадцятої статті 16 Закону України ,,Про ліцензування видів господарської 

діяльності“, набирає чинності через 30 календарних днів з дня його прийняття.  

Орган ліцензування вносить інформацію щодо рішення про анулювання ліцензії  

до ліцензійного реєстру, а також оприлюднює його на офіційному вебсайті наступного  

робочого дня після його прийняття; інформує ліцензіата щодо рішення про анулювання  

ліцензії повністю або частково протягом п’яти календарних днів шляхом направлення йому  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n932
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n935
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2#n939
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n932
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n936
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n943
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n935
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n939
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19?find=1&text=%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%8E#n944
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рекомендованого листа. 

Запис про рішення органу ліцензування щодо анулювання ліцензії суб’єкту господарювання 

вноситься в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців  

та громадських формувань та відображається у виписці з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, яка видається 

ліцензіату безоплатно, та підлягає обов’язковому оприлюдненню на порталі електронних 

сервісів у порядку, визначеному Міністерством юстиції України в Порядку надання відомостей  

з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

18. Спосіб отримання відповіді 

(результату) 

Особисто, поштовим відправленням або в електронній формі. 

19. Примітка Рішення органу ліцензування може бути оскаржено до Експертно-апеляційної ради з питань 

ліцензування, суду. 

Інформація щодо ліцензійної діяльності розміщується на вебсайті Черкаської обласної 

військової адміністрації за посиланням: http://ck-oda.gov.ua/litsenzijna-diyalnist/. 

 

 

 
Заступник директора Департаменту –  
начальник управління капітального  
будівництва Департаменту будівництва  

Черкаської обласної державної адміністрації                                                                    Олександр МАЦКО 

http://ck-oda.gov.ua/litsenzijna-diyalnist/

