
 

  
 

УКРАЇНА 

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

голови обласної державної адміністрації 

 

03.03.2018                                                                                                            № 78 

 

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 27.02.2018 № 7 

 

1. Надати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення КОМУНАЛЬНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ "ФАЯНСОВИК" КАМ’ЯНОБРІДСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (ідентифікаційний код 35144258). 

 

2. Надати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення БИКІВСЬКОМУ 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ВОДОЛІЙ» (ідентифікаційний код 

34842053). 

 

3. Надати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ 

РОМАНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ "МІСТЕЧКО+"(ідентифікаційний код 

41941359). 

 

4. Переоформити ліцензію на безстрокову на право провадження 

господарської діяльності з централізованого водопостачання 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЗАДІВСЬКЕ" (ідентифікаційний код 30838918). 
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5. Надати ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва та постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ХОЛДИНГОВА ЛІСОПИЛЬНА 

КОМПАНІЯ» м. Київ (ідентифікаційний код 39325379). 

 

6. Надати ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

виробництва та постачання теплової енергії КОМУНАЛЬНОМУ 

АРХІТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОМУ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (ідентифікаційний 

код 32784372). 

 

7. Переоформити ліцензію на безстрокову на право провадження 

господарської діяльності з постачання теплової енергії ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОАЛЬТЕРНАТИВА ПЛЮС» 

м. Радомишль (ідентифікаційний код 39262047). 

 

8. Переоформити ліцензії на безстрокові на право провадження 

господарської діяльності з постачання та транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами 

ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОДАР 2» м. Коростень 

(ідентифікаційний код 39232138). 

 

9. Переоформити ліцензії на безстрокові на право провадження 

господарської діяльності з виробництва, постачання та транспортування 

теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими 

мережами КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ АНДРУШІВСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ АНДРУШІВКАБЛАГОУСТРІЙ (ідентифікаційний код 

37260069). 

 

10. Анулювати ліцензію АЕ № 199610 на право провадження 

господарської діяльності з виробництва теплової енергії ПРИВАТНОМУ 

ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕПЛОДАР 2» м. Коростень (ідентифікаційний код 

39232138), видану розпорядженням голови облдержадміністрації від 20.06.2014 

№162, за заявою ліцензіата. 

 

11. Анулювати ліцензії АГ № 572376, АГ № 572377, АГ № 572378 на 

право провадження господарської діяльності з виробництва, постачання та 

транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) 

тепловими мережами ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«АРМ-ЕЛЕКТРО» м. Коростень (ідентифікаційний код 34736163), видані 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 02.03.2012 № 65, за заявою 

ліцензіата. 
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12. 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. 

 

 13. Визнати недійсними ліцензії:  АД  № 041684,  АЕ № 199617, АЕ  

№ 199611, АЕ № 199612, АД № 065503, АД № 065504, АД № 065505. 

 

 

 

Голова адміністрації                                                                         І.П. Гундич 


