
                                                                                                           Голові НКРЕКП 
                                                                                                           Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування до рішення 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, про анулювання ліцензій з постачання електричної енергії  

споживачу, виданих ТОВ «МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ»,                                          
ТОВ «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД»,  ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ» та ТОВ «СТРІМ ГАЗ» 

  
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 електричної енергії  споживачу 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 
«МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42474742); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД» 
(код ЄДРПОУ 43018126); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНПЕКС ГАЗ» (змінено 
найменування на ТОВ «ГЕРЕХТ» (код ЄДРПОУ 43103724); 

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРІМ ГАЗ» (код 
ЄДРПОУ 43103876). 

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 
електричної енергії  споживачу: 

ТОВ «МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42474742), видану 
відповідно до постанови НКРЕКП від 04 жовтня 2018 року № 1153; 

ТОВ «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43018126), видану відповідно до 
постанови НКРЕКП від 18 липня 2019 року № 1479; 

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 01 серпня 2019 року № 1617. 

 
Начальник  
Управління ліцензування       Ю. Антонюк 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про анулювання ліцензії з 
постачання електричної енергії 
споживачу, виданої  ТОВ 
«МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ», 
та внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 04 жовтня 2018 року 
№ 1153 

 
 

 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 
«МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42474742) ліцензію на 
право провадження господарської діяльності з постачання електричної 
енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 04 жовтня 2018 року № 1153, 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 04 жовтня  
2018 року № 1153 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії 
споживачу АТ «ДНІПРОАЗОТ», ТОВ «МЧ-Трейдінг», ТОВ 
«ЕНЕРГОПОСТАЧ 2015», ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «КЛЕЙМОН», ТОВ 
«КЛМЗ», ТОВ «МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ», ТОВ 
«МАНЬКІВКАЕНЕРГОСЕРВІС», ДП «ПРОФІТ ХАБ», ТОВ «ТБФК 
«КРЕДО», ТОВ «ФІРМА ЕНЕРГОПРОМ» та ТОВ «ЦЕМ» такі зміни: 
 
        1) у назві абревіатуру, знаки та слово ТОВ 
«МАНЬКІВКАЕНЕРГОПОСТАЧ»,» виключити; 
 

2)  абзац восьмий постановляючої частини виключити. 
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – чотирнадцятий вважати відповідно 

абзацами восьмим – тринадцятим. 
  
 
Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 
 
 
 
 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про анулювання ліцензії з 
постачання електричної енергії 
споживачу, виданої  ТОВ 
«ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД», та 
внесення змін до постанови 
НКРЕКП від 18 липня 2019 року            
№ 1479 

 
 

 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 «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 43018126) 
ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу, видану відповідно до постанови Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, від 18 липня 2019 року № 1479, 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 липня              
2019 року № 1479 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії 
споживачу ТОВ «ЕНЕКО ТЕХ», ТОВ «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД», ТОВ 
«СОЛАР ГРІН ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ТЕПЛОЕНЕРГО ГРУП» та АТ 
«ХЕРСОНСЬКА ТЕЦ» такі зміни: 
 
        1) у назві абревіатуру, знаки та слова «ТОВ «ЕНЕРГОСВІТ ТРЕЙД»,» 
виключити; 
 

2)  абзац третій постановляючої частини виключити. 
У зв’язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами 

третім – шостим. 
  
 
Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 
 
 
 
 



 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 
 

ПОСТАНОВА 
      

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 
Про анулювання ліцензій з 
постачання електричної енергії 
споживачу,  виданих  ТОВ «ІНПЕКС 
ГАЗ», ТОВ «СТРІМ ГАЗ», та 
внесення змін до постанови НКРЕКП 
від 01 серпня 2019 року № 1617 

 
 

 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 електричної енергії споживачу, видані відповідно до постанови 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2019 року № 1617, 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 01 серпня             
2019 року № 1617 «Про видачу ліцензій з постачання електричної енергії 
споживачу ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ», ТОВ «НГ ТРЕЙДІНГ», ТОВ «СТРІМ ГАЗ», 
ТОВ «ТІРАС-ПОСТАЧ» та ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ГАЗОВИЙ КЛУБ» такі 
зміни: 
 
 1) у назві абревіатури, знаки та слова «ТОВ «ІНПЕКС ГАЗ»,» та                  
«ТОВ «СТРІМ ГАЗ»,» виключити; 
 

2) у постановляючій частині: 
абзац другий виключити. 
У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами 

другим – шостим; 
абзац третій виключити. 
У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами 

третім – п’ятим. 

 
Голова  НКРЕКП                                                                          К. Ущаповський 
 
 
 
 
 


