
                                                                                                           Голові НКРЕКП 

                                                                                                           Членам НКРЕКП 

 
Обґрунтування до рішення 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, про анулювання ліцензій з постачання природного газу, 

виданих ТОВ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ», ТОВ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП»,                              

ТОВ «НВЕСТПРОМГАЗ», ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ», ТОВ «УГІ»,  

ТОВ «ТК«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД»,                              

ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», ТОВ «МАРЛЕС ЛТД», ТОВ «УГК «ЦЕНТР»,                      

ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ», ТОВ «СТРІМ ГАЗ» та                  

ТОВ «ОПТІМУМ ТРЕЙДІНГ» 

 

Управлінням ліцензування за результатом аналізу отриманої від Міністерства 

юстиції України 16 лютого 2023 року № 18565/19859-11-23/19.1.4 (вх. НКРЕКП від 

16.02.2023 № 2919/1-23) інформації щодо стану суб’єктів господарювання, які отримали 

в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності у сферах енергетики 

та комунальних послуг, було виявлено про наявність у деяких суб’єктів 

господарювання, які мають ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення державної 

реєстрації юридичної особи, а саме: 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ» 

(код ЄДРПОУ 36136028); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП» 

(код ЄДРПОУ 36581832); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВЕСТПРОМГАЗ» 

(код ЄДРПОУ 37885875); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ» (код ЄДРПОУ 37955690); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УГІ» (код ЄДРПОУ 

39273394); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТК«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 39385967); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗПРОМІНВЕСТ 

ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕГА ОПТ ТОРГ» 

(код ЄДРПОУ 40810024); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЛЕС ЛТД» (код 

ЄДРПОУ 40888441); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УГК «ЦЕНТР» (код 

ЄДРПОУ 41285283); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР ГАЗ 

ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПЕКС ГАЗ» (змінено 

найменування на ТОВ «ГЕРЕХТ» (код ЄДРПОУ 43103724); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІМ ГАЗ» (код 

ЄДРПОУ 43103876); 
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ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТІМУМ 

ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43234162). 

Відповідно до підпункту 3 пункту 7.1 глави 7 Порядку ліцензування видів 

господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, однією з 

підстав для анулювання ліцензії є наявність  у Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи. 

При цьому рішення про анулювання ліцензії набирає чинності з дня його 

прийняття. 

 

 Враховуючи зазначене, Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозиціями: 
Анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу: 

ТОВ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ» (код ЄДРПОУ 36136028), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 07 грудня 2018 року № 1663; 

ТОВ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36581832), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 25 квітня 2017 року № 549; 

ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 37885875), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 25 квітня 2017 року № 549; 

ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ» (код ЄДРПОУ 37955690), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 27 квітня 2017 року № 613; 

ТОВ «УГІ» (код ЄДРПОУ 39273394), видану відповідно до постанови НКРЕКП від 

18 квітня 2017 року № 513; 

ТОВ «ТК«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 39385967), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 01 серпня 2017 року № 984; 

ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 16 травня 2017 року № 653; 

ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 16 листопада 2018 року № 1438; 

ТОВ «МАРЛЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40888441), видану відповідно до постанови 

НКРЕКП від 11 липня 2017 року № 901; 

ТОВ «УГК «ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41285283),  видану відповідно до постанови 

НКРЕКП від 15 червня 2017 року № 773; 

ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230),  видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 08 червня 2017 року № 748; 

ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ» (змінено найменування на ТОВ «ГЕРЕХТ») (код ЄДРПОУ 

43103724), видану відповідно до постанови НКРЕКП від 01 серпня 2019 року № 1617; 

ТОВ «СТРІМ ГАЗ» (код ЄДРПОУ 43103876),  видану відповідно до постанови 

НКРЕКП від 30 липня 2019 року № 1586; 

ТОВ «ОПТІМУМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43234162), видану відповідно до 

постанови НКРЕКП від 07 жовтня 2019 року № 2083. 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ», та 

внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 07 грудня 2018 року № 1663 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ» (код ЄДРПОУ 36136028) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 грудня    

2018 року № 1663, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 грудня    

2018 року № 1663 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу       

ТОВ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ» та ТОВ «УІГД» такі зміни: 

 

1)  у назві слово «ліцензій» замінити словом «ліцензії», а абревіатуру, 

знаки та слова «ТОВ «ЄВРО-ЕНЕРГОГАЗ» та» виключити; 

 

2)  у постановляючій частині: 

в абзаці першому слово «ліцензії» замінити словом «ліцензію»;  

абзац другий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци третій та четвертий вважати відповідно абзацами 

другим та третім. 

  

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про анулювання ліцензій з 

постачання природного газу,  

виданих  ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ»,           

ТОВ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП», та 

внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 25 квітня 2017 року № 549 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу, видані відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 25 квітня 2017 року № 549, у зв’язку з наявністю в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи: 
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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНВЕСТПРОМГАЗ» (код ЄДРПОУ 37885875);  

 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОФІС 

БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 36581832). 

 

 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 квітня     

2017 року № 549 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу          

ТОВ «АГРОПРОМГАЗ», ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ», ТОВ «ЕНЕРГОПРОМ 

АЛЬЯНС», ТОВ «ЄВРОНОВА ЕНЕРГІЯ УКРАЇНИ», ТОВ «ГРУПА 

КОМПАНІЙ «СОДРУЖЕСТВО», ТОВ «ЕРДГАЗ», ТОВ «ЦГК»,                                        

ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ», ТОВ «НГ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ІНКОРГАЗ»,      

ТОВ «ЕНЕРГО РІТЕЙЛ», ТОВ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП»,                                  

ТОВ «ТЕХНОГАЗІНДУСТРІЯ», ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС»,                         

КП «ЖИТОМИРМІСЬКГАЗ» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО СТОЖАРИ, ТОВ «ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ»,          

ТОВ «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ», ТОВ «КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» такі 

зміни: 

 

1)  у назві абревіатури, знаки та слова «ТОВ «ІНВЕСТПРОМГАЗ»,», 

«ТОВ «ОФІС БІЗНЕС ГРУП»,» та «ТОВ «СИСТЕМ АКТИВС»,» виключити; 

 

2)  у постановляючій частині: 

абзац дев’ятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци десятий – двадцять перший вважати відповідно 

абзацами дев’ятим – двадцятим; 

абзац дванадцятий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий – двадцятий вважати відповідно 

абзацами дванадцятим – дев’ятнадцятим; 

абзац тринадцятий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – дев’ятнадцятий вважати 

відповідно абзацами тринадцятим – вісімнадцятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ», та 

внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 27 квітня 2017 року № 613 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ» (код ЄДРПОУ 37955690) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 квітня     

2017 року № 613, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 27 квітня      

2017 року № 613 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу          

ТОВ «ГП «ПРОМСЕРВІС», ТОВ «ГК «ІНВЕСТСЕРВІС», ТОВ «ІТЕРГАЗ», 

ТОВ «ЕНЕРГОСИНТЕЗ», ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ»,  ТОВ «РТС»,           

ТОВ «ФЕРРОМЕТ 1», ТОВ «ГАЗОВІ ІНВЕСТИЦІЇ», ТОВ «ГАЗОТОРГОВА 

КОМПАНІЯ», ТОВ «УКРСЕРВІСРЕСУРС», ТОВ «ПРОМСЕРВІС»,          

ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ»,                      

ТОВ «ТД «ЛУБНИГАЗ», ТОВ «ЕКОТЕХНОІНВЕСТ»,                                 

ТОВ «ПЕРША-ЕНЕРГЕТИЧНА», ТОВ «УКРГАРАНТРЕСУРС» та             

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ» такі зміни: 

 

1)  у назві абревіатуру, знаки та слово «ТОВ «ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ»,» 

виключити;  

 

2)  абзац чотирнадцятий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий – двадцятий вважати відповідно 

абзацами чотирнадцятим – дев’ятнадцятим. 

  

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, 

виданої  ТОВ «УГІ», та внесення 

змін до постанови НКРЕКП від        

18 квітня 2017 року № 513 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ» (код ЄДРПОУ 39273394) 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 18 квітня 2017 року № 513, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної 

особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 18 квітня     

2017 року № 513 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу          

ТОВ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОКОМ», ТОВ «УГІ», ТОВ «УКР-

АЛЬЯНС ГРУП», ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО АКМЕНС», ТОВ «АС»,           

ТОВ «РОВЄР», ТОВ «ЛІМІК», ТОВ «РАЛО» такі зміни: 

 

1)  у назві абревіатури, знаки та слова «ТОВ «УГІ»,» та «ТОВ «ЛІМІК»,»  

виключити;  

 

2)  у постановляючій частині: 

абзац третій виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати відповідно 

абзацами третім – дев’ятим; 

абзац сьомий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци восьмий та дев’ятий вважати відповідно 

абзацами сьомим та восьмим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «ТК «ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ», та 

внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 01 серпня 2017 року № 984 

 
 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТК «ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 39385967) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня       

2017 року № 984, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня    

2017 року № 984 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу          

ТОВ «ЕНЖІ ЕНЕРДЖИ МЕНЕДЖМЕНТ ЮКРЕЙН», ТОВ «ЛТК 

ЕЛЕКТРУМ», ТОВ «ТРАНСГАЗЕНЕРГО» та ТОВ «ТК 

«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ» такі зміни: 

 

1)  у назві слова, абревіатури та знаки «та ТОВ «ТК 

«ЕНЕРГОІННОВАЦІЇ»»  виключити;  

 

2)  абзац п’ятий постановляючої частин виключити. 

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу,  

виданої  ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ 

ЛТД» та внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 16 травня 

2017 року № 653 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39908899) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 травня    

2017 року № 653, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 травня   

2017 року № 653 «Про видачу ліцензій з постачання природного                  

газу ДП «ГАЗ МЕЛІТОПОЛЯ» ПРАТ «МЕЛІТОПОЛЬГАЗ»,                               

ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ»,             

ТОВ «ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ»,                          

ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЕНЕРГО-АЛЬЯНС-2005»,                      

ТЗОВ «УЕК «НАФТОГАЗ КОНТАКТ», ТЗОВ «СТРИЙНАФТОГАЗ»,                             

ТОВ «ЕЛІКОР КАПІТАЛ», ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД»,                                                 

ТОВ «БОГОРОДЧАНИНАФТОГАЗ», ТОВ «ГАЗЕНЕРГОПОСТАЧ»,           

ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ», ТОВ «МЕГАГАЗ ПОСТАЧ»,                

ТОВ «ГАЗОВИЙ РЕСУРС», ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ЦЕНТР 

ДОПОМОГИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА «ХОСЕН», ТОВ «ГРУПА «УМВБ», 

ТОВ «ЗАХІДГРУП», ТОВ «ДЕЙМОСС КОМПАНІ», ТОВ «АЗОВГАЗ»,    

ТОВ «ЛІБЕРТІ ГАЗ», ТОВ «ЗАГРЕЙ ТЕХНОЛОГІЯ»,                                  

ТОВ «ИНПРОМСЕРВИС», ТОВ «ГАЗКОНТРАКТ», ТОВ «ПАЛИВТОРГ» та 

ТОВ «УМАНЬГАЗ ЗБУТ» такі зміни: 

 

1)  у назві абревіатури, знаки та слова «ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД»,  

ТОВ «БОГОРОДЧАНИНАФТОГАЗ»,», «ТОВ «ГРУПА «УМВБ»,» та «ТОВ 

«ИНПРОМСЕРВИС»,» виключити; 

 

2)  у постановляючій частині: 

абзаци дванадцятий та тринадцятий виключити. 

 У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий – двадцять дев’ятий вважати 

відповідно абзацами дванадцятим – двадцять сьомим; 

абзац сімнадцятий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий – двадцять сьомий вважати 

відповідно абзацами сімнадцятим – двадцять шостим; 

абзац двадцять другий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци двадцять третій – двадцять шостий вважати 

відповідно абзацами двадцять другим – двадцять п’ятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», та 

внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 16 листопада 2018 року № 1438 

 
 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕГА ОПТ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 40810024) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, видану відповідно до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 16 листопада 2018 року № 1438, у 

зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань відомостей про державну 

реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 листопада 

2018 року № 1438 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу          

ТОВ «ГАЗ СЕРВІС ЮА», ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ», ТОВ «НАДРА ГАЗ 

ТРЕЙД» та ТОВ «СОЮЗ НАФТОГАЗ» такі зміни: 

 

1)  у назві абревіатуру, знаки та слова «ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ»,»  

виключити;  

 

2)  абзац третій постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами 

третім – п’ятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, 

виданої ТОВ «МАРЛЕС ЛТД», та 

внесення змін до постанови 

НКРЕКП від 11 липня 2017 року     

№ 901 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАРЛЕС ЛТД» (код ЄДРПОУ 40888441) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу, видану відповідно до 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, від 11 липня 2017 року № 901, у зв’язку з 

наявністю в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань відомостей про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 11 липня     

2017 року № 901 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу ТОВ 

«МАРЛЕС ЛТД», ТОВ «ДДЗ-СЕРВІС» та ТОВ «І ДЖІ ЕФ ТРЕЙДІНГ» такі 

зміни: 

 

1)  у назві абревіатури, знаки та слово «ТОВ «МАРЛЕС ЛТД»,»  

виключити;  

 

2)  абзац другий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами 

другим – четвертим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, виданої  

ТОВ «УГК «ЦЕНТР», та внесення 

змін до постанови НКРЕКП від                   

15 червня 2017 року № 773 

 
 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 41285283) 

ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 

природного газу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

від 15 червня 2017 року № 773, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної 

особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15 червня              

2017 року № 773 «Про видачу ліцензій з постачання природного                   

газу ТОВ «А2-ГАЗ», ТОВ «АТС», ТОВ «ЕНЕРГО ПРАЙМ»,                       

ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ», ТОВ «УГК «ЦЕНТР»,                                   

ТОВ «ЕНЕРГОСТРАТЕГІЯ», ТОВ «КП «ЕНЕРГО-ТРЕЙД», ТОВ «ГАЗ-ОІЛ 

ГРУПП»,  ТОВ «ЦЕНТРНАФТОГАЗПОСТАЧ» та ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 

ЕКВІВАЛЕНТ» такі зміни: 

 

1) у назві абревіатури, знаки та слово «ТОВ «УГК «ЦЕНТР»,» 

виключити; 

 

2)  абзац шостий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци сьомий – дванадцятий вважати відповідно 

абзацами шостим – одинадцятим. 

  

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, 

виданої  ТОВ «ІНТЕР ГАЗ 

ТРЕЙДІНГ», та внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 08 червня 

2017 року № 748 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 41334230) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 червня            

2017 року № 748, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 
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 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 червня                               

2017 року № 748 «Про видачу ліцензій з постачання природного                  

газу ТОВ «ПРАЙМ ЕНЕРДЖІ», ТОВ «СЕРВІС ГРУПП ЛТД»,                    

ТОВ «ТРАНСГАЗПРОМ», ТОВ «АСТРОІНВЕСТ-ЕНЕРДЖІ»,                      

ТОВ «АСТРОІНВЕСТ-Україна», ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙДКОМПАНІ»,           

ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ТГАЗ» такі зміни: 

 

        1) у назві знаки, абревіатуру та слова «, ТОВ «ІНТЕР ГАЗ ТРЕЙДІНГ»» 

виключити; 

 

2)  абзац восьмий постановляючої частини виключити. 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий та десятий вважати відповідно абзацами 

восьмим та дев’ятим. 

  
 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про анулювання ліцензій з 

постачання природного газу,  

виданих  ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ»,           

ТОВ «СТРІМ ГАЗ», та внесення 

змін до постанови НКРЕКП від 30 

липня 2019 року № 1586 

 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 1. Анулювати ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу, видані відповідно до постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, від 30 липня 2019 року № 1586, у зв’язку з наявністю в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відомостей про державну реєстрацію припинення 

юридичної особи: 
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 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПЕКС 

ГАЗ» (код ЄДРПОУ 43103724);  

 ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІМ ГАЗ» 

(код ЄДРПОУ 43103876). 

 

 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 липня              

2019 року № 1586 «Про видачу ліцензій з постачання                        

природного газу ТОВ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ              

«ГЕЛІОС», ТОВ «ЕКОЗБУТЕНЕРГО», ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ»,                                             

КП «СМІЛАКОМУНТЕПЛОЕНЕРГО» та ТОВ «СТРІМ ГАЗ» такі зміни: 

 

 1) у назві абревіатури, знаки та слова «ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ»,» та                  

«та ТОВ «СТРІМ ГАЗ» виключити; 

 

2) у постановляючій частині: 

абзац четвертий виключити. 

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами 

четвертим – шостим; 

абзац п’ятий виключити. 

        У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом п’ятим. 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА  
      

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про анулювання ліцензії з 

постачання природного газу, 

виданої  ТОВ «ОПТІМУМ 

ТРЕЙДІНГ», та внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 07 жовтня 

2019 року № 2083 
 

 

 Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», 

Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання 

яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, з 

урахуванням листа Міністерства юстиції України від 16 лютого 2023 року    

№ 18565/19859-11-23/19.1.4 Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

 1. Анулювати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПТІМУМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43234162) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу, видану 

відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 жовтня  

2019 року № 2083, у зв’язку з наявністю в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи. 



2 

 

 

 2. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 07 жовтня  

2019 року № 2083 «Про видачу ліцензій з постачання природного газу                         

ТОВ «ОПТІМУМ ТРЕЙДІНГ» та ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» такі 

зміни: 

 

        1) у назві слово «ліцензій» замінити словом «ліцензії», а абревіатуру, 

знаки та слова «ТОВ «ОПТІУМ ТРЕЙДІНГ» та» виключити; 

 

2)  у постановляючій частині: 

в абзаці першому слово «ліцензії» замінити словом «ліцензію»; 

абзац другий виключити. 

У зв’язку з цим абзац третій та четвертий вважати відповідно абзацами 

другим та третім. 

  

 

Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 

 

 

 

 


