
 

  
            

           УКРАЇНА 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

01.02.2018 № 42 

  

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     

№ 307 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення» та 

враховуючи  рішення  комісії при обласній державній адміністрації з питань 

ліцензування від 30.01.2018 №3 

1. Надати ліцензію КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ДЖЕРЕЛО» 

ІГНАТПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ОВРУЦЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код 37260273, місцезнаходження: 11163, 

Житомирська область, Овруцький район, село Ігнатпіль, вул. Олександра 

Василенка, 9) на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення. 

За видачу  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 

ліцензію,  видану  Житомирською  облдержадміністрацією» р/р 

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

цього розпорядження. 
 

2. Переоформити на безстрокові ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання та 

водовідведення:  

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «АРМІЙСЬКЕ» ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ 

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СМТ ЛУГИНИ (ідентифікаційний 

код 32510836, місцезнаходження: 11301,  Житомирська область,  Лугинський 

район, смт Лугини,  вул. Армійська, 3); 
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КОМУНАЛЬНОМУ БАГАТОГАЛУЗЕВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ПУЛИНСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ» ПУЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код 36083673, 

місцезнаходження: 12001, Житомирська область, Пулинський район,                 

смт Пулине, вул. Героїв Небесної Сотні, 13); 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ІРШАНСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО» ІРШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (ідентифікаційний код 

20417050,  місцезнаходження: 12100, Житомирська область, Хорошівський 

район, смт Іршанськ, вул. Гулія, 7); 
НОВОБОРІВСЬКОМУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

(ідентифікаційний код 30393828,  місцезнаходження: 12114, Житомирська обл. 

Хорошівський район, смт Нова Борова, вул. Жовтнева 1А, корпус1). 
 

3. Переоформити на безстрокові ліцензії  на право провадження 

господарської діяльності з виробництва та постачання теплової енергії 
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ОЗЕРНЕ» НОВОГУЙВИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (ідентифікаційний код 35185011, місцезнаходження: 12443, 

Житомирська область, Житомирський р-н, смт Озерне, вул. Авіаційна, 57). 
 

4. Визнати недійсними ліцензії: АГ №505554, АВ № 601621,              

АВ №475897,    АГ №580455,    АД №065516,    АД №065517. 
 

5. Анулювати ліцензії АД №065527, АД №065528, АД №065529 
КОМУНАЛЬНОМУ  ПІДПРИЄМСТВУ  «КОМУНАЛЬНИК» ОВРУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код 03343829, місцезнаходження: 11106, Житомирська 

область, м. Овруч, вул. Франка, 5-А) на право провадження господарської 

діяльності з виробництва, постачання та транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами, видані 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 29 жовтня 2012 року №368 

за заявою ліцензіата. 

 

 

Голова  адміністрації                                                                         І.П. Гундич 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                           


