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День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:
08.07.2022

Постанова від 05 липня 2022 р. № 692

Про видачу ліценз5 з постачання
природного газу АТ «ЕКУ»

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

05.07.2022 № 692

Про видачу ліценз5 з постачання природного газу АТ
«ЕКУ»

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 коміс\, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 03 березня 2020 року №  548, та постанови
Національної коміс\, 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 д\ в Україні воєнного стану» Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Видати АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ
32984271) ліцензію на право провадження господарської
діяльності з постачання природного газу.

За видачу ліценз\ справляється плата в розмірі одного
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прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на
день прийняття цієї постанови, яку має бути внесено на
рахунок Державної казначейської служби України за
кодом класифікац\ доходів бюджету 22011500 «Плата за
ліценз\, сертифікацію оператора системи передачі
електричної енерг\, 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.

2. Ця постанова набирає чинності з дня внесення даних
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
про припинення здійснення Міністерством енергетики
України контролю за АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ».

3. Зобов’язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» невідкладно
повідомити НКРЕКП про внесення даних до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань щодо
припинення здійснення Міністерством енергетики
України контролю за АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ
«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ».

Голова НКРЕКП                  К.Ущаповський


