
 

  
 

УКРАЇНА 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

22.01.2018                                                                                                  № 19  

 

Про надання, переоформлення  

та анулювання ліцензій 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», 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», та враховуючи рішення комісії при обласній 

державній адміністрації з питань ліцензування від 16.01.2018 № 2 

 

1. Надати ліцензію Багатофункціональному обслуговуючому 

підприємству комунальної власності територіальної громади села Кам’яний 

Брід (ідентифікаційний код 32356167, місцезнаходження: 12511, Житомирська 

область, Коростишівський район, село Кам’яний Брід, вул. Зарічна,8) на право 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання. 
 

2. Надати ліцензію товариству з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код 39674924, 

місцезнаходження: 79018, Львівська область, м. Львів, вул. Героїв УПА, 72) на 

право провадження господарської діяльності з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами. 
 

3. Надати ліцензію приватному підприємству «Теплодар 22» 

(ідентифікаційний код 40550302, місцезнаходження: 11500, Житомирська 

область, м. Коростень, вул. Грушевського, 8а) на право провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії. 
 

4. Надати ліцензію приватному підприємству «ТЕПЛО ЖИТОМИРА» 

(ідентифікаційний код 40639673, місцезнаходження: 10001, Житомирська 

область, м. Житомир, проспект Миру, 37, кв. 133) на право провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії. 
 

5. Анулювати ліцензію АГ №572374 товариству з обмеженою 
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відповідальністю «ЕНЕРГІЯ ТЕПЛА» (ідентифікаційний код 38074131, 

місцезнаходження: 10001, Житомирська область, м. Житомир, майдан Згоди, 1 

кв. 8) на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії, видану розпорядженням голови облдержадміністрації від 2 березня 

2012 року № 65. 
 

6. Переоформити на безстрокову ліцензію ФОП Яценку В.М. 

(ідентифікаційний код 2263403171, місцезнаходження: 12401, Житомирська 

область, Житомирський р-н, с. Вереси, вул. Княгині Ольги, 9) на право 

провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії та 

анулювати ліцензію АЕ №199603 на право провадження господарської 

діяльності з виробництва теплової енергії, видану розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 09 квітня 2014 року №70. 
 

7. Переоформити на безстрокову ліцензію комунальному підприємству 

«МИРОПІЛЬСЬКЕ» (ідентифікаційний код 25303925, місцезнаходження: 

13033, Житомирська область, Романівський р-н, смт Миропіль,  

вул. Центральна, 40) на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 
 

8. Відповідно до ст. 16 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» анулювати ліцензії АД № 065544, АД № 065545 

товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС ТЕПЛОСЕРВІС ГРУП» 

(ідентифікаційний код 38440639, місцезнаходження: 15000, Чернігівська 

область, смт Ріпки, вул. Святомиколаївська, 92), видані розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 07 жовтня 2013 року № 317, на право провадження 

господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії, у 

зв’язку з наявністю у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи. 

 

9. За видачу кожної  ліцензії справляється плата в розмірі 10 відсотків від 

одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день видання 

цього розпорядження, яка має бути внесена на рахунок Державної 

казначейської служби України за кодом класифікації доходів бюджету 220102 

«Плата за ліцензії, видані Житомирською облдержадміністрацією»  

р/р 31411511700001, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня 

оприлюднення цього розпорядження. 

 

 10. Визнати недійсними ліцензії: АГ №580452, АЕ №199604. 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                         І.П. Гундич 


