
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20.10.2017 р. N 1309

Київ

Про видачу ліцензій ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОФАРМА ПЛАЗМА"

Відповідно до пункту 29 частини першої статті 7 Закону України "Про ліцензування видів господарської 
діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 року N 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 березня 2017 року N 308 "Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання":

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" 
(ідентифікаційний код 39000694, місцезнаходження: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, вулиця 
Київська, будинок 37) 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), крім виробництва теплової енергії за нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і 
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, крім транспортування теплової енергії за 
нерегульованим тарифом;

на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії, крім постачання теплової
енергії за нерегульованим тарифом.

2. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІОФАРМА ПЛАЗМА" у строк не пізніше 
десяти робочих днів з дня оприлюднення цього розпорядження внести на відповідний рахунок 
територіального органу Державної казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 
22010200 згідно з додатком, плату за видачу кожної ліцензії, яка становить 10 відсотків від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О.

 
Голова В. Кличко

 

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

20.10.2017 N 1309

Перелік рахунків територіального органу Державної
казначейської служби України за кодом класифікації доходів

бюджету 22010200 для внесення плати за видачу кожної ліцензії
N

з/п
Отримувач Код

отримувача
(ЄДРПОУ)

Банк
отримувача

(ГУДКСУ)

Код банку
(МФО

ГУДКСУ)

Номер рахунку Код
класифікації

доходів

Найменуванн
я коду

класифікації



бюджету доходів
бюджету

1 ГУК у м. Києві
/ м. Київ / 
22010200

37993783 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31411511700001 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

2 УК у 
Голосіївськом
у районі / 
Голосіївський 
район / 
22010200

38039757 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31410511700002 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

3 УК у 
Дарницькому 
районі / 
Дарницький 
район / 
22010200

38021179 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31419511700003 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

4 УК у 
Деснянському
районі / 
Деснянський 
район / 
22010200

37984978 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31418511700004 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

5 УК у 
Оболонськом
у районі / 

38002491 Головне 
управління 
Державної 

820019 31416511700006 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 



Оболонський 
район / 
22010200

казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

6 УК у 
Печерському 
районі / 
Печерський 
район / 
22010200

38004897 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31415511700007 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

7 УК у 
Подільському 
районі / 
Подільський 
район / 
22010200

37975298 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31414511700008 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

8 УК у 
Святошинсько
му районі / 
Святошинськи
й район / 
22010200

37962074 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31413511700009 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

9 УК у 
Солом'янсько
му районі / 
Солом'янськи
й район / 
22010200

38050812 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31413511700010 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 



Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

10 УК у 
Шевченківськ
ому районі / 
Шевченківськ
ий район / 
22010200

37995466 Головне 
управління 
Державної 
казначейськ
ої служби 
України у м. 
Києві

820019 31412511700011 22010200 Плата за 
ліцензії на 
певні види 
господарської 
діяльності та 
сертифікати, 
що видаються
Радою 
Міністрів АРК,
виконавчими 
органами 
місцевих рад і
місцевими 
органами 
виконавчої 
влади

 
В. о. керівника апарату Л. Верес
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