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Видати лiцензii . на право llровадження
постачанIIJI електриЕtноi енергii споживачу:



iовдриству з 0
(миколАIв съкд Е}ilвргЕтич}IА

t(,/и

ВIДtrIСВIДАJЪШСТЮ
(ТРАНСЕНЕРГОПОСТАЧц (код ёШfiOУ а26594 1 9);

КОМУНАJIЬНОМУ ШШ,РИеМСТВУ кХАРШВСЬК TEIIJIOBI МЕРЕЖI)
(код еДГIОУ 315571 19); 

: .: |_ |

ТОВАРИСТВУ З, ОБМЕЖЕНОЮ ВIДIОВIМЛЬШСТЮ dЕНТРАЛЬНА
ЕНЕРГЕТРIЧFИ КОМГIАНUI> (код е.ПРПОУ 3419|239); :l .

IIРИВАтНоМУ шШРиеМсТВУ (dBIP-2000) (код еДРПоУ 3 1 1 7503 6).

3а видачу лiцензii,.справляOться пдбтfl в , розмiрi одного прожиткOвого
MiHiMyMy дJUI прац9здатних осiб, що дiе н& дедь. приЙпяття,цiеi;по.станови, яку
мае бути внесено на рахупоg ffоржавноi казначеfiськоi с.lryжби Украihи за кодом
класифiкацii доходiв бюджеry .22 0 1 1 5 00 <ГJлата lзq,,лiцензii;,виданi Нацiональною
комiсiею, що здiйонюе. ]Державне . l pe|}lJIloBaKHя :у , сф,ора:с : екергетики та
комунаJIьних посJryг), .у ;,,строк ,,не ,, пiзнilцg, досятЕ робочих днiв з дня

rривА,тному
(кол е,"ЩРПОУ 402В9067);
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ЕIщIQнАдьнА комIсtrя, Iц, дЕржд.вжЕрЕrулIовАнtIя у сФЕрАх

м /ý4 ._

Про внесення змiн до постанови НкРЕКп
вiд i8 оiчня 2019 року Ns 34

вiдповiдшо до Закоку Украirrи <<цро Нацiоцальну комiоiю, що здiйснюе
державне реryJIюваýшI у_ сфрfl( енергет}Iкн та копdунапънЕх посJryD> та
порялку пiцензуванкя видiв rоьподарйоi дiяльноотi, .{ержавl1ý рOryлюваннrI
ЯКИХ ЗДiЙСНЮеТЬСЯ НаЦiОНшrьною комiсiею, що здiйоr*ое державнч iuryo16"aцHrlу сферах еýsрг9тикш та комунмьних поOлуц затвердженого шOстановOю
Нацiонапьноi KoMicii, g{о здiйонюе державне pýryJIIoBaHHJI у сферах енергsтикк
Та КO}уrУН€шьних пФслуг, вiд 03 березня 202Q року ЛЭ 548, Нацiональна комiсiя,
що здiйсцю€ державнФ реryлювiння у сбераri енергетики та KO}ryHaJIbHиx
поOJIугr. i

посТАноВЛЯ€:

УнеотИ дО постановИ I{ацiонагrьноI KoMicii, що здiftснюе державне
реryIIювення у сфераlс еl{ергетики та комtжбльl1вlg посJrуг, вiд18 сiчl*я 20t9 рскУ Nь 31лrgро видацУ лiцензiй 9 поотачання елекIричноiенергii *спож}Iвачу тов (А-Б-В>, тов кВtrЗ}ШС-Аль.flI-Iс>,тоВ (ФнЕРгоСТ?дrýгUЬ, тоВ '(Ф}tЕРдЖш 

CTPIM гРУп},кп ккиIвтвп{9ýЩЩоо, тоq <<мЕк>, rIIT 
'oHPKCf ъffiI тi;йБ'тоВ (РЕсурсозБЕрЕжЕн}UI монтАж>, тов <трдrrсвrшiiбшоСТДЪ,,

КП кХАРкIвсъШ тЕплоВI мврЕЖI>, тdВ (ЦЕК}) та ГIП <сшФ-zо00>> TaKi
змiни:

l) у назвi сдово кМЕК> заr*iнити оловом <ФIMK>;

2) в абзацi сьомому постёновJиючоi чаоти,ни слOва
ЕнЕрi,ЕтичFIд' к ойдiйi йiй; ;;;r*;

Годова НКРЕкп

fuйдfuпсlса
,йi/./;i;-/а.Z

КМИКОЛАIВСЪКД


