
 

 

19.07.2022                                     Голові НКРЕКП 

                   Членам НКРЕКП 

 
Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про 

видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської діяльності)  
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОДЕПА»  

(далі – ТОВ «КОДЕПА») 

 

ТОВ «КОДЕПА» (код ЄДРПОУ 44831823) звернулося до НКРЕКП  

(вх. НКРЕКП від 06.07.2022 № ЛЕ-126/22) із заявою про отримання ліцензії на право 

провадження господарської з перепродажу електричної енергії (трейдерської 

діяльності) та переліком документів відповідно до вимог 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, постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості 

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

воєнного стану» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468. 

 

Загальна характеристика: 

 

Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ 

 

Вебсайт: 

 

https://codepa-ua.com/  

  

 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  

 Також повідомляємо, що за результатом перевірки здобувача ліцензії 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», наявність контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію 

проти України, не виявлено. 

 

Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«КОДЕПА» (код ЄДРПОУ 44831823) ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності). 

 

 

Начальник Управління ліцензування                                                  Ю. Антонюк 

https://codepa-ua.com/


 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_______________                                                                       № ____________ 

Київ 
 

 

Про видачу ліцензії з перепродажу 

електричної енергії (трейдерської 

діяльності) ТОВ «КОДЕПА» 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

ринок електричної енергії» та 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 Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

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

енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ             

«КОДЕПА» (код ЄДРПОУ 44831823) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської 

діяльності). 
 

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, 

яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 

кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, 

сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора 

газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього 

рішення в установленому порядку. 
 

Голова НКРЕКП                                                                         К. Ущаповський 



 

 
19.07.2022                                     Голові НКРЕКП 

                   Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування Управління ліцензування до рішення Національної комісії,  
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про 

видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з перепродажу 
електричної енергії (трейдерської діяльності)  

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МГ БІЗНЕС ГРУП»  
(далі – ТОВ «МГ БІЗНЕС ГРУП») 

 
ТОВ «МГ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42750837) звернулося до НКРЕКП  

(вх. НКРЕКП від 12.07.2022 № ЛЕ-133/22) із заявою про отримання ліцензії на право 
провадження господарської з перепродажу електричної енергії (трейдерської 
діяльності) та переліком документів відповідно до вимог 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, постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року № 350 «Про особливості 
ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні 
воєнного стану» та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених 
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468. 

 
Загальна характеристика: 
 
Місцезнаходження юридичної особи: м. Київ 

 
Вебсайт: 

 
https://mgbg.com.ua/  

  
 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 
структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  
 Також повідомляємо, що за результатом перевірки здобувача ліцензії 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», наявність контролю резидентами держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України, не виявлено. 
 

Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   
«МГ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42750837) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської 
діяльності). 
 
 
Начальник Управління ліцензування                                                  Ю. Антонюк 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_______________                                                                       № ____________ 
Київ 

 

 

Про видачу ліцензії з перепродажу 
електричної енергії (трейдерської 
діяльності) ТОВ «МГ БІЗНЕС ГРУП» 

 

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»,              
«Про ринок електричної енергії» та 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 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350 «Про 
особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у 
період дії в Україні воєнного стану» Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ             
«МГ БІЗНЕС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42750837) ліцензію на право 
провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії 
(трейдерської діяльності). 
 

За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, 
яку має бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за 
кодом класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, 
сертифікацію оператора системи передачі електричної енергії, оператора 
газотранспортної системи, видані/здійснену Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг» у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення цього 
рішення в установленому порядку. 

 
Голова НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 


