
 
  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
 
від 

 
28.09. 

 
20 

 
21 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                     

 
№ 

 
72-л 

 
 
 
Про залишення без розгляду заяви комунального підприємства 
«Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району 
Запорізької області про отримання ліцензії на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання  
 
 

Керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Законами України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» (далі – Закон), «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», постановами Кабінету 
Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», від 26.08.2020 № 755 «Про затвердження Порядку 
формування і ведення ліцензійного реєстру», Ліцензійними умовами 
провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та 
централізованого водовідведення (далі – Ліцензійні умови), затвердженими 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг від 22.03.2017 № 307, враховуючи 
документи, додані здобувачем ліцензії – комунальним підприємством 
«Розівський комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району 
Запорізької області (ідентифікаційний код - 31887699) до заяви про отримання 
ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого 
водопостачання, та протокол засідання комісії Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва Запорізької обласної державної 
адміністрації з ліцензування від 27.09.2021 № 07-36/2021, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 

1. Залишити без розгляду заяву комунального підприємства «Розівський 
комунгосп» Розівської селищної ради Розівського району Запорізької області 
(ідентифікаційний код - 31887699) про отримання ліцензії на провадження 
господарської діяльності з централізованого водопостачання у зв’язку із тим, 
що заява та додані до заяви документи не містять даних, які обов’язково 
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повинні до них вноситися, та оформлені із порушенням вимог Закону та 
Ліцензійних умов, а саме: 

у заяві про отримання ліцензії відсутня інформація про дату заповнення 
заяви, про кількість областей України, на території яких розташовані системи 
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення 
здобувача ліцензії, а також крім зазначення виду господарської діяльності 
(повністю або частково), на який здобувач ліцензії просить видати ліцензію 
згідно зі статтею 7 Закону, здобувачем ліцензії вказаний вид господарської 
діяльності за кодами КВЕД, також стоять підпис та печатка про надання згоди 
на обробку персональних даних, які необхідні тільки для фізичної особи-
підприємця, крім того, фактичний річний (плановий календарний) обсяг 
реалізації діяльності з централізованого водопостачання (тис. м3 на рік) – 
121,127 не відповідає плановому обсягу постачання питної води споживачам, 
зазначеному у відомості про місця провадження за формою додатка 3 до 
Ліцензійних умов – 121 125 м3; 

відомості про засоби провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення за 
формою додатка 2 до Ліцензійних умов замість вказаної потужності за 
номенклатурою (тис. м3) містять інформацію про назву та тип насосів, також 
відсутня інформація про дату заповнення відомостей; 

відомості про місця провадження господарської діяльності з 
централізованого водопостачання та/або водовідведення за формою додатка 3 
до Ліцензійних умов не містять інформації про кількість областей, де 
провадиться (провадитиметься) ліцензований вид діяльності, про плановий 
обсяг виробництва та плановий обсяг транспортування питної води,  а також 
інформації про територію розташування системи централізованого 
водопостачання, де зазначаються найменування адміністративно-
територіальної одиниці (область, район, населений пункт), назва вулиць, 
номери будинків, також відсутня інформація про дату заповнення відомостей; 

інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за 
діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному в статті 1 Закону 
України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що 
здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 
Закону України «Про оборону України» за формою додатка 4 до Ліцензійних 
умов не містить дати заповнення форми та печатки підприємства; 

відомість про доступність місць провадження господарської діяльності для 
маломобільних груп населення за формою додатка 5 до Ліцензійних умов не 
містить повної адреси підприємства, дати заповнення та печатки підприємства; 

в описі документів, що додаються до заяви за формою додатка 6 до 
Ліцензійних умов, зазначено заяву про отримання ліцензії, що не потрібно, не 
зазначені схеми мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні 
діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 
водовідведення, затверджені керівником суб’єкта господарювання, із 
зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами 
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господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або 
водовідведення та приладів обліку, відсутня інформація про дату заповнення 
відомостей та не стоїть печатка підприємства, також замість загальної кількісті 
документів зазначена кількість аркушів; 

замість схем мереж, споруд та інших об’єктів, задіяних у провадженні 
діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого 
водовідведення, затверджених керівником суб’єкта господарювання, із 
зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб’єктами 
господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або 
централізованого водовідведення та приладів обліку, здобувачем ліцензії надані 
ситуаційний план розташування водозабору Солодководненської сільської ради 
Розівського району Запорізької області, схема водопостачання та 
водовідведення по водозабору Солодководненської сільської ради Розівського 
району Запорізької області, схема с. Азов без назви, схема розташування 
свердловини та водопроводу с. Зоря, схема розташування свердловин та 
водопроводу с. Новгород, схема розташування свердловини та водопроводу               
с. Святотроїцьке. 

 
2. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва 

обласної державної адміністрації здійснити подальше оформлення ліцензії 
відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 
3. Запропонувати здобувачу ліцензії повторно подати заяву про отримання 

ліцензії після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про 
залишення заяви щодо отримання ліцензії без розгляду. 

 
4. Керівника апарату облдержадміністрації забезпечити надання 

заархівованої електронної версії цього розпорядження до Департаменту 
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 
у день його видання.  

 
5. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення цього розпорядження на 
офіційному вебсайті облдержадміністрації на наступний робочий день після 
його видання.  

 
6. Координацію роботи з виконання цього розпорядження покласти на 

заступника голови відповідно до функціонального розподілу обов’язків. 
 
 
 
Голова              Олександр СТАРУХ 
 
 
 


