
 

  
            

           УКРАЇНА 

 
 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

26.02.2018 № 68 

 

Про надання, переоформлення 

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 20.02.2018 №6 
 

1. Надати ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення: 
КОМУНАЛЬНОМУ БАГАТОГАЛУЗЕВОМУ ПІДПРИЄМСТВУ "ПУЛИНСЬКИЙ 

ВОДОКАНАЛ" ПУЛИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  (ідентифікаційний код 36083673); 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «МІСТЕЧКО» (ідентифікаційний код 

40045540); 

2. Анулювати  ліцензію АВ № 601621 ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

«ВОДОКАНАЛ» ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ПІДПРИЄМСТВА ПО 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ (ідентифікаційний код 

33000380) на право провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, видану згідно з розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 9 грудня 2011 року №439, за заявою ліцензіата. 

3. Переоформити ліцензію на безстрокову КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ПРОЛІСОК» НОВОІВНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

(ідентифікаційний код 34747369) на право провадження господарської 

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення. Визнати 

недійсною ліцензію  АЕ  № 198490. 

4. Переоформити ліцензію на безстрокову ПРИВОРОТСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «КОМУНАЛЬНИК» (ідентифікаційний код 



2 

 

31621220) на право провадження господарської діяльності з централізованого 

водопостачання. Визнати недійсною ліцензію  АД № 041697. 

5. Анулювати ліцензії АЕ №575385, АЕ №575386                                

КП «Малинтеплоенерго»  (ідентифікаційний код 32277167) на право 

провадження господарської діяльності з виробництва та постачання теплової 

енергії, видані розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 травня 2015 

року №157, за заявою ліцензіата. 

6.  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 ліцензію,  видану  Житомирською  облдержадміністрацією» р/р 

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

цього розпорядження. 
 

 

 

Голова  адміністрації                                                                         І.П. Гундич 

 

 

                                 

                                                                                                                                                                                                                           


