
 
 
Про видачу ліцензії 

 
 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 6-14 
Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, указів 
Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, постанови 
Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 “Про затвердження переліку 
органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких поста-
нов Кабінету Міністрів України”, постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 
22.03.2017 № 307 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господар-
ської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення”, розпо-
рядження голови облдержадміністрації від 12.05.2020 № 359/2020-р “Про 
покладення функцій щодо видачі ліцензій на Департамент розвитку громад, 
будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації”, 
відповідно до протокольного рішення комісії з питань ліцензування господар-
ської діяльності від 16.08.2022 року № 15, заяви Чорноострівського комуналь-
ного підприємства “РЕМБУД” від 16.08.2022 року № 18: 

1. Видати Чорноострівському комунальному підприємству “РЕМБУД” 
(ідентифікаційний код 38469244, місцезнаходження: вул Незалежності, 13, 
смт Чорний Острів, Хмельницький район, Хмельницька область, 31310) без-
строкову ліцензію на право провадження господарської діяльності з централі-
зованого водопостачання та централізованого водовідведення. 

2. За видачу ліцензії справляється плата у розмірі 10 відсотків від розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття 
рішення про видачу ліцензії, яку має бути внесено у строк не пізніше десяти 
робочих днів з дня оприлюднення цього рішення в установленому порядку за 
такими реквізитами: 

р/р: UA888999980334139896040022677 
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Отримувач: ГУК у Хмел.обл/Ч.Острів. стг/22011800 
код отримувача (ЄДРПОУ): 37971775 
банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.) 

МФО: 899998 
код класифікації доходів: 22011800 
символ: 896, відомча ознака: 40. 

Призначення платежу: плата за видачу ліцензії на централізоване водо-
постачання та централізоване водовідведення. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


