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НЩIОНАЛЬНА KOMICUI, IЦО ЗМСНЮе ДЕРЖАВНШ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРД( ЕНЕРГЕТИКИ

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУТ
(tIкрЕкгг)

ПОСТАНОВА
Ng -rl

Про видачу лiцензiй
електричноi енергii
ТоВ (А-Б-В)>, ТоВ (БIЗнЕС-АЛЬя-{С)),
ТОВ кЕНЕРГОСТРАТЕГШ>, ТОВ кЕНЕР[ЖI
CTPIM ГРУП)), кП (киIВТЕIШоЕFIЕРГо>,
тоВ кМЕК>, Гш (нЕКст оЙJ{ трЕЙд),
ТоВ (РЕСУРСоЗБЕРЕЖЕНLи МоНТАЖ>,
тов (ТРДНСЕНЕРГОГIО СТДЧD,
кП KXAPKIBCЬш ТЕПЛоВI МЕРЕЖI>),
ТОВ (TIEK> та ПП (dBIP-2000)

Вiдповiдно до законiв Украiни кПро лiцензувакня видiв господарсъкоi
дiяльностi>>, <<Про Нацiонаirьну комiсiю, що здiйснюе державне реryлювання у
сферах енергетики та комун€шьних послуг)) та кПро ринок електрично'f енергiii>
}Iацiональна комiсiя, tцо здiйснюе державне реryлюванЕя у сферах енергетики та
КОIчГУНаЛЬНИХ ПО СJý/Г,

постАноВЛlI€:

Видати лiцензii на право провадження господарськоi дiяльностi з
постачанюI електричноi енергii споживачу :

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДЩОВIДАЛЬШСТЮ (А-Б-В>
(код еДРПОУ 4180819а);

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАJЪНIСТЮ

ВIДIОВIДАЛЬШСТЮ
кБIЗНЕС-АЛЬЯнС> (код еДРПоУ З22664 43);

кЕНЕРГОСТРАТЕГIЯ> (код е.ЩПОУ 3 8765 893);
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIltrIОВIДАЛЬШСТЮ (ЕНЕРДЖI

CTPIM ГРУП> (код еДРIТОУ 427а9752);
комуFIАльному шдприемству виконАвчого оргАну

киiврАд4 кйвськоI MIcbKoi дргжавноI Ад,flI-IIсшлrцD
<кlдвтвПJIоЕ!шРГо> (код еlрПоУ 40 53842l);

КиiЪ

3 постачання
опоживачу

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ

,tr 0/, tt/J



ТоВАРИСТВУЗоБМE)IGНоЮВIДшоВIДдЛЬНIСТЮ
пr,ллкойв ськд ЕнЕргЕтиц{А компАнUI> (*од едрпоY 427 L9 бЫ);__ _

гривдтному шшIриемству (нЕкст оил ],рtsил)

(кол СДРПОУ а0289067);
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДГIОВIДАJЪНIСТIО

кРЕСУРСоЗБЕРE)IшННJI МоНТАЖu (*од еДРПоУ 41,2З 0 5 64);

товдриству з оьпдвжвною вIдгIовIдлJIь}ilстю
(ТРАНСЕНЕРГОПОСТАЬ (код е.ilРПОУ а2659 4t9);

комуЕIдльномУ шдrриемствУ (хдРкIВсьК тЕплоВI МЕРЕжI)
(код еДПОУ З|557119);t 

товдриству з оБмЕх{Еною вIдIовIддльшсТЮ (ЦЕнтрдльнА
ЕНЕРГЕТИIIFIА КОМllАНIЯ> (кол СДПОУ 3 4L9I239);

привдтному шдрисйству (dвIр_2000> (код сдпоу з 11750з6),

за видачу лiцензii справляетъся плата в розмiрi одного прожиткового

MiHiMyMy для працездатних осiб, що дiе на день прийняття цiеi постанови, яку

мае бути внесено на рахунок .щержавноi казначейсъкоi с.rryжби Украiни за кодом

*u.фi*uцii доходiвЪод*.ry ziott500 <Плата за лiцензii, виданi Нацiональною

комiсiЬю, що здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та

комунztльниХ посJryг), У строк не пiзнiше десяти робочих днiв з дня

оприлюднення цъого рiшення в установленому порядку,

О. Кривенко

ТоВ кtslМК>
згlдно з оригlнАJIом

Т5 iЁТ шш--.si




