
Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури 

 Харківської обласної державної адміністрації  

61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 9 під'їзд, 5 поверх 

Назва адміністративної послуги Відповідальна посадова особа за 

надання адміністративної 

послуги 

Телефон, е-mail Місце надання 

адміністративної послуги 

Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 

 

Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

виробництва теплової енергії, крім 

виробництва теплової енергії за 

нерегульованим тарифом 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 

 

Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

транспортування теплової енергії 

магістральними і місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами, 

крім транспортування теплової енергії 

за нерегульованим тарифом 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 
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комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

Видача ліцензії на провадження 

господарської діяльності з постачання 

теплової енергії, крім постачання 

теплової енергії за нерегульованим 

тарифом 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 

 

Переоформлення ліцензії на 

провадження господарської діяльності 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом, з 

виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом на 

безстрокову 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 

 

Переоформлення ліцензії на 

провадження господарської діяльності 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом, з 

виробництва теплової енергії, 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 
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транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, на ім’я 

спадкоємця 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

Розширення провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом,  з 

виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, за заявою 

ліцензіата 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 

 

Звуження провадження господарської 

діяльності з централізованого 

водопостачання та водовідведення, 

крім централізованого водопостачання 

та водовідведення за нерегульованим 

тарифом, з виробництва теплової 

енергії, транспортування теплової 

енергії магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, за заявою 

ліцензіата; 

 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 
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Анулювання ліцензії на провадження 

господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та 

водовідведення, крім централізованого 

водопостачання та водовідведення за 

нерегульованим тарифом, з 

виробництва теплової енергії, 

транспортування теплової енергії 

магістральними та місцевими 

(розподільчими) тепловими мережами 

та постачання теплової енергії, крім 

виробництва, транспортування  та 

постачання теплової енергії за 

нерегульованим тарифом, за заявою 

ліцензіата 

Козаченко  

Олена Владиславна,  

начальник відділу реформування 

житлово-комунального 

господарства управління 

реформування інфраструктури та 

економічного аналізу 

Департаменту житлово-

комунального господарства та 

розвитку інфраструктури 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

(057) 705-21-52 

uzkh@kharkivoda.gov.ua 

Центр надання 

адміністративних послуг 

м. Харкова 

61010, м. Харків,  

Гімназійна набережна, 26 
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