
 

  
            

           УКРАЇНА 

 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

25.07.2017                                                                                                  № 287 

 

Про надання та анулювання ліцензій   

 

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

адміністрації», Закону України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності», постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг  від 22.03.2017     №307 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, 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 20.07.2017 №6 
 

1. Надати ліцензії: 

            1)  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ОЛЕВСЬКЕ 

ОРЕНДНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ» (код ЄДРПО 13566750) на право 

провадження господарської діяльності  з   централізованого водопостачання та 

водовідведення, з виробництва теплової енергії на установках з використанням 

нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії, з транспортування теплової 

енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, з   

постачання теплової енергії. 

2) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОМ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»  (код ЄДРПО 40467989) на 

право провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, з виробництва теплової енергії на 

установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел 

енергії, з  постачання теплової енергії. 

3)  КВАРТИРНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ ВІДДІЛУ МІСТА ЖИТОМИРА             

(код ЄДРПО  08492505) на право 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 

поновлювальних джерел енергії), з  постачання теплової енергії. 
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4)  ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МАЛИН-ТЕПЛО» (код ЄДРПО 41146840)   

на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії 

на установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел 

енергії , з  постачання теплової енергії.  

          5)   КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОДОКАНАЛ»  ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ (код ЄДРПО 40788675) на право провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. 
 

2.Анулювати ліцензії: 

1) ОЛЕВСЬКОМУ ОРЕНДНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (код 

ЄДРПО 13566750) видані згідно з розпорядженнями голови 

облдержадміністрації від 18.07.2012 №257 «Про надання ліцензій на 

провадження господарської діяльності» серія АГ №572379 на виробництво 

теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії),  серія АД №065501  на транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами, серія АГ №572380 на постачання теплової енергії, від 29.12.2012 

№449 «Про надання ліцензій» серії АД №041695 на централізоване 

водопостачання та водовідведення на підставі припинення ліцензіата в 

результаті  перетворення відповідно до п.4 ст.15 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності».  

2) ДЕРЖАВНОМУ КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВИРОБНИЧЕ 

ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПО 30517342) 
видані згідно з розпорядженнями голови облдержадміністрації від 30.10.2012 № 

374 «Про надання ліцензій»  серії АД №041690 на централізоване 

водопостачання та водовідведення, від 16.10.2012 №363 «Про надання ліцензій 

на провадження господарської діяльності» серія АД №065525 на виробництво 

теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або 

поновлювальних джерел енергії),  серія АД №065526 на постачання теплової 

енергії за заявою ліцензіата. 

3) КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМУНАЛЬНИК» ОВРУЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ  (код ЄДРПО 03343829) видану згідно з 

розпорядженням голови облдержадміністрації  від 16.08.2010 №233 «Про 

надання  та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення» серії АВ №548719 на 

провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення за заявою ліцензіата. 
 

3. 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  



3 

 

«Плата за ліцензії,  видані  Житомирською  облдержадміністрацією» р/р 

31411511700001, у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення 

цього розпорядження. 

 

 

 

Голова  адміністрації                                                                         І.П. Гундич 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                           


