
09.08.2022                                                                                              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 постачання природного газу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕЙН» 

 (далі – ТОВ «ЛЕЙН») 

 

          ТОВ «ЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 44541642) подало до НКРЕКП  заяву                         

(вх. НКРЕКП від 28.06.2022 № ЛГ-41/22) про отримання ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу та додані до неї 

документи 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 постачання природного 

газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201. 

 

 Загальна характеристика: 

місцезнаходження юридичної 

особи: 

 

м. Черкаси 

вебсайт: 

 

www.lane.com.ua 

 

 

 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  

 Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від  

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

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану»,  виявлення за 

результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, 

інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово 

окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі 

ліцензії. 

 При цьому згідно з відомостями системи YouControl,  засновниками                      

та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ЛЕЙН» є особи,                        

зареєстровані на тимчасово окупованій території України (Донецька обл.,                 

місто Горлівка), а саме: 

  Микуцький Олександр Сергійович, який має частку у статутному капіталі 

Товариства в розмірі 50%; 

https://tes.trade/


 Тятков Сергій Вікторович, який має частку у статутному капіталі Товариства в 

розмірі 50%. 

 Разом з цим, здобувачем ліцензії надано: 

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від  14.11.2016              

№ 1750, відповідно до якої фактичним місцем проживання (перебування) 

Микуцького Олександра Сергійовича є  м. Черкаси; 

 довідку про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої 

території України та районів проведення антитерористичної операції від   26.03.2015 

№ 7101001539, відповідно до якої Тятков Сергій Вікторович перемістився з 

тимчасово окупованої   території в м. Черкаси. 

  

 Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«ЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 44541642) ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу.  

 

 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 

 

Про видачу ліцензії з постачання 

природного газу ТОВ «ЛЕЙН» 

  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

ринок природного газу», 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   

«ЛЕЙН» (код ЄДРПОУ 44541642) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу. 
 

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 

 



09.08.2022                                                                                              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 постачання природного газу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«РУСОЛ ЕНЕРДЖІ» 

 

          ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСОЛ ЕНЕРДЖІ» 

(код ЄДРПОУ 44055944) подало до НКРЕКП  заяву (вх. НКРЕКП від 14.06.2022                

№ ЛГ-33/22) про отримання ліцензії на право провадження господарської діяльності 

з постачання природного газу та додані до неї документи 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 постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від                

16 лютого 2017 року № 201. 

 

 Загальна характеристика: 

місцезнаходження юридичної 

особи: 

 

м. Київ 

вебсайт: 

 

https://rusolenergy.com.ua 

 

 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  

 Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від  

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

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану»,  виявлення за 

результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, 

інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово 

окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі 

ліцензії. 

 При цьому згідно з відомостями системи YouControl, одним  із власників 

істотної участі  ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУСОЛ 

ЕНЕРДЖІ» є Івкін Віктор Іванович, зареєстрованим місцем проживання якого є 

тимчасово окупована територія України (м. Луганськ). 



Разом з цим, здобувачем ліцензії надано довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи від 23.11.2017 № 0000415992, відповідно до якої 

фактичним місцем проживання (перебування) Івкіна Віктора Івановича є м. Київ. 

 

          Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«РУСОЛ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44055944) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу.  

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 

 

Про видачу ліцензії з постачання 

природного газу ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РУСОЛ ЕНЕРДЖІ» 

  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

ринок природного газу», 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   

«РУСОЛ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 44055944) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу. 
 

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 

 



09.08.2022                                                                                              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 постачання природного газу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ» 

 (далі – ТОВ «СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ») 

 

          ТОВ «СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44867692) подало до НКРЕКП  

заяву (вх. НКРЕКП від 15.06.2022 № ЛГ-35/22) про отримання ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу та додані до неї 

документи 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 постачання природного 

газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201. 

 

 Загальна характеристика: 

місцезнаходження юридичної 

особи: 

 

м. Київ 

вебсайт: 

 

https://slavna-energo-gas.com.ua 

 

 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  

 Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від  

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

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану»,  виявлення за 

результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, 

інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово 

окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі 

ліцензії. 

 При цьому згідно з відомостями системи YouControl,  засновником та кінцевим 

бенефіціарним власником (контролером)  ТОВ «СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ» є Швець 

Леонід Миколайович, зареєстрованим місцем проживання якого є тимчасово 

окупована територія України (Донецька обл., м. Донецьк). 

 

 

 



 Разом з цим, здобувачем ліцензії надано довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи від 23.03.2018 № 0000499154, відповідно до якої 

фактичним місцем проживання (перебування) Швеця Леоніда Миколайовича є         

м. Київ. 

 

          Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44867692) ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу.  

 

 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 

 

Про видачу ліцензії з постачання 

природного газу ТОВ «СЛАВНА 

ЕНЕРГО  ГАЗ» 

  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

ринок природного газу», 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   

«СЛАВНА ЕНЕРГО ГАЗ» (код ЄДРПОУ 44867692) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу. 
 

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 

 



09.08.2022                                                                                              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 постачання природного газу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

«ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН» 

 (далі – ТОВ «ТЕС») 

 

          ТОВ «ТЕС» (код ЄДРПОУ 42814997) подало до НКРЕКП  заяву (вх. НКРЕКП 

від 01.07.2022 № ЛГ-43/22) про отримання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу та додані до неї документи 

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 постачання природного газу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року № 201. 

 

 Загальна характеристика: 

місцезнаходження юридичної 

особи: 

 

м. Київ 

вебсайт: 

 

https://tes.trade 

 

 

 Подані заява про отримання ліцензії та документи опрацьовані з відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП, зауваження відсутні.  

 Звертаємо увагу, що згідно з підпунктом 10 пункту 1 постанови НКРЕКП від  

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

комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану»,  виявлення за 

результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, 

інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у 

значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово 

окупована територія, є підставою для прийняття рішення про відмову у видачі 

ліцензії. 

 При цьому згідно з відомостями системи YouControl,  власниками істотної 

участі та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «ТЕС» є 

особи, зареєстровані на тимчасово окупованій території України, а саме:  

 Коломійцев Кирило Віталійович (Донецька обл., місто Донецьк), який має 

частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 75%; 

 

 

https://tes.trade/


 Казаков Сергій Вікторович (Донецька обл., місто Макіївка), який має частку у 

статутному капіталі Товариства в розмірі 25%. 

 Разом з цим, здобувачем ліцензії надано: 

 довідку переселенця від 18.02.2021 № 3005-5000342028, відповідно до якої 

фактичним місцем проживання (перебування) Коломійцева Кирила Віталійовича є                 

м. Київ; 

  довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи від 15.11.2018               

№ 0000650534, відповідно до якої фактичним місцем проживання (перебування)      

Казакова Сергія Вікторовича  є м. Київ. 

 

          Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   

«ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42814997) ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу.  

 

 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
 

_____________________                                                      № ________________ 

Київ 

 

Про видачу ліцензії з постачання 

природного газу ТОВ «ТЕС» 

  

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

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

ринок природного газу», 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   

«ТРЕЙД  ЕНЕРДЖІ  СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 42814997)  ліцензію на 

право провадження господарської діяльності з постачання природного газу. 
 

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 

 


