
Звуження провадження господарської 
діяльності з централізованого 
водопостачання та централізованого 
водовідведення за заявою ліцензіата

Строк надання послуги

Строк прийняття рішення про звуження провадження виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензуванню, що становить п’ять робочих днів з дня одержання органом 
ліцензування відповідної заяви.

Рішення оформлюється розпорядженням голови Харківської обласної державної 
адміністрації.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 
комплексу Харківської обласної державної адміністрації

•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява про звуження провадження виду господарської діяльності за визначеною 
ліцензійними умовами формою

1. 



Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом 
вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання 
документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Оприлюднення  прийнятого органом ліцензування рішення на його офіційному сайті

Рішення про звуження провадження провадження виду господарської діяльності, що 
підлягає ліцензування, набирає чинності з дня внесення запису про нього до ліцензійного 
реєстру.

Додаткова iнформацiя

Замовники послуги - ліцензіати Харківської обласної державної адміністрації у сферах 
теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення.

Підстава для отримання послуги - намір ліцензіата звузити провадження виду господарської 
діяльності, що підлягає ліцензуванню, на певну частину.

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності"•
Закон України "Про адміністративні послуги"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 "Про затвердження 
переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких 
постанов Кабінету Міністрів України "

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

http://kharkivoda.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya


Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Підстави для залишення заяви про переоформлення ліцензії без розгляду:1. 
Заява підписана особою, яка не має на це повноваження;2. 
Заява оформлена із порушенням вимог законодавчих актів, складена не за 
встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до неї

3. 


