
 

__.__.2022                                                                                          Голові НКРЕКП 

                                                                                                            Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення  

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, щодо внесення змін до  постанови НКРЕКП                            

від 06.10.2021 № 1684 

 

 Постановою від 06.10.2021 № 1684 було видано ТОВ «СПЕЦГАЗ СІСТЕМ» (код 

ЄДРПОУ 43830242) ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

постачання природного газу.            

Листом від 15.02.2022 № 2022/02/15-01 (вх. НКРЕКП від 17.02.2022 № 3228/1-22) 

ТОВ «ПЛАТФОРМА 4» повідомило НКРЕКП, що ТОВАРИСТВО  З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦГАЗ СІСТЕМ» перейменоване на ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАТФОРМА 4». 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в 

Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року введено воєнний стан. 

26 березня 2022 року прийнято постанову НКРЕКП № 350 «Про особливості 

ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного 

стану», відповідно до підпункту 4 пункту 1 якої розгляд повідомлень про зміни у 

документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії здійснюється працівниками 

відповідальних структурних підрозділів НКРЕКП з урахуванням наявних 

організаційних та технічних умов, необхідних для їх розгляду. За результатами розгляду 

повідомлень про зміни у документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії, 

аналізу підтвердних документів та одержаної інформації з державних паперових та 

електронних інформаційних ресурсів НКРЕКП приймає рішення про внесення змін до 

відповідного рішення про видачу ліцензії ліцензіату (зокрема, в частині зміни 

найменування ліцензіата). 

Подані документи про зміну найменування ліцензіата опрацьовані з урахуванням 

електронних інформаційних ресурсів Youcontrol, зауваження відсутні. 

Також повідомляємо, що за результатом перевірки за допомогою Youcontrol щодо 

наявності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 

резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», станом на 30.03.2022 

наявність контролю резидентами  держав, що здійснюють збройну агресію проти 

України, не виявлено. 

У зв’язку з цим виникла необхідність внесення змін до постанови НКРЕКП  від 

06.10.2021 № 1684. 

Враховуючи  зазначене Управління ліцензування виходить на Комісію з 

пропозицією: 

У назві та абзаці третьому постановляючої частини постанови Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 06 жовтня 2021 року № 1684 «Про видачу ліцензій з постачання природного 

газу ТОВ «БЕТ», ТОВ «СПЕЦГАЗ СІСТЕМ», ТОВ «УГК «АВОГАДРО» та                 

ТОВ «УКРЕЛЕКТРОГАЗ» слова «СПЕЦГАЗ СІСТЕМ» замінити словом та цифрою 

«ПЛАТФОРМА 4». 

 

Начальник Управління ліцензування                                                   Ю. Антонюк 

 
т. 68-15 

С. Вишинська 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

    ________________                                                                  № _____________ 

Київ 

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 06 жовтня 2021 року № 1684 

 

 

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 та постанови 

НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості ліцензування у 

сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного 

стану», з урахуванням листа ТОВ «ПЛАТФОРМА 4» від 15 лютого 2022 року 

№ 2022/02/15-01 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

  У назві та абзаці третьому постановляючої частини постанови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, від 06 жовтня 2021 року № 1684 «Про  видачу ліцензій 

з постачання природного газу ТОВ «БЕТ», ТОВ «СПЕЦГАЗ СІСТЕМ», ТОВ 

«УГК «АВОГАДРО» та ТОВ «УКРЕЛЕКТРОГАЗ» слова «СПЕЦГАЗ 

СІСТЕМ» замінити словом та цифрою «ПЛАТФОРМА 4». 

 

 

Голова НКРЕКП                                                                      К. Ущаповський   
  
 
 


