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нАцIонА"пьнА комIсlя, що здйсню€ дЕржАвIIЕ
РЕГУЛЮВАНIIЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУТ
(нкрЕкп)

/I, 0J,a,o/

ПОСТАНОВА

9

КиiЪ

Про видачу лiцензiй з
електриrrноi енергii

Ne

!d/

постачанЕrI

споживачу

юI дор (лульськиЙ водовIд),

IIРАТ

(АК

кКРПВВОДОКАНАЛ),
ТоВ (<ЕнЕРгоРЕсУРСи-УКРАIнАD,
ТоВ (ЕнЕРГо ТоРГ УKPAIHA),
(еВРОЕНЕРГОТРЕIЦ),
ТОВ
ТоВ (IнкоРГАЗ), ТоВ (KOMIIAHUI
(оБJIЕнЕРГIj[), ТоВ (МАкА>,

ТоВ (Мгк>, ТоВ (dIPOTOH
IHBECT), кП (XAPIOBCЬIfiI1
METPOпOJIITEЬ) та ТоВ кЮГ-ГАЗ>

Вiдповiдно до законiв Украiни <,Г[ро пiцензування видiв господарськоi
дiяльностi>>, <<Про Нацiонаrrьну комiсiю, що здiйснюе державне реryлюванIrя
у сферах енергетики та комунальних посJIуD) та <<Про ринок електричноi
енергii> Нацiонагrьна комiсiя, що здiйснюе державне реryпювання у сферах
енергетики та ко}tунz}лънI,D( посJIуг,

постАноВлf,€:
Видати лiцензii Еа право цровадження господарськоi дiяльностi

з

постачання елекгричноi енергii споживачу:

КОIvМ{АЛЬНОМУ ШДIРИСМСТВУ ДIIПРОПЕТРОВСЬКОI
оБJIАсноi рАд4 (АульськIй водовIд> (код српоу 3462|490);

IIРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ dКLЦОНЕРНА
компАнUI кюdвводокАнАJъ> (код едрпоу 03327 664);

ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕХ(EНОЮ ВIДIОВIДАЛЬШСТЮ
(кEнЕРГоРЕСУРсИ-УкРДнА> (код еДПоУ а2827 422);
ТОВДРИСТВУ

З

ОБМЕ)I(EНОЮ ВI.ЩIОВIДДJЪНIСТЮ (ЕНЕРГО

ТОРГ YKPAIIiA>> (код еДПОУ 42806418);

2

ТОВАРИСТВУ З

ОБМЕ}I(ЕНОЮ ВIДIОВIДАJЪНIСТЮ
еДпоУ а0 1 1 l 04б);

€ВРоЕнЕРГоТРЕЙДп (*од
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВI.ЦДОВIДАJЪНIСТЮ (IНКОРГАЗ>

е.ЩПОУ 37044944);
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕХ(EНОЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ (KOMI]AHUI
(ОБЛЕНЕРГUI> (код еДРПОУ а27 02261);
(код

ТОВАРИСТВУ

(код

еДПоУ

З

428556а\;

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАЛЬНIСТЮ

ТОВАРИСТВУ З

<МАКА;>

ОБМE)I(ЕНОЮ ВIДIОВIДАIЪШСТЮ

<<IуII}GIАРОД{А ГАЗОВА КОМПАНUD) (код е.ЩПОУ

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

BIДIOBI

а

1

38

75 1 8)

;

dIPOTOH
IHBECT) (код €ДпоУ 42776918);
КОММ{АЛЬНОМУ
(XAPKIBCЬKIй
шдIриемству
МЕТРОПОШТЕЮ) (код е,ЩПОУ 048059 l 8);
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIДАJЬНIСТЮ (ЮГ-ГАЗ>
(код е.ЩПоУ 30194498).
За вlцачу лiцензii справJuIеться плата в розмiрi одного прожиткового
MiнiMply для працездатнID( осiб, що дiе на день прийняття цiеi постанови,

ЯКУ мае бУги внесено на р€}хунок

.Щержавноi казначейськоi служби Уrсраrhи за

кодом шrасифiкацii доходiв бюджету 220|1500 (ГIJIата за лiцензii, BlцaHi
Нацiональною комiсiеюl що здiйснюе державне реryjIювання у сферrul
енергетики та комунЕuIьних посJгуг>>, у строк не пiзнiше десяти робочих днiв з

дюI опрИJIюдненНя цьогО рiшення в ycTaнoBлeнol\dy порядщу.

ГОЛОВа

НКРЕКII

а=

