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                                                                                         Членам НКРЕКП 

 
 

Обґрунтування до рішення  
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, про видачу ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу 

ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕ-ЛОГІСТИК»  
(далі – ТОВ  «МАРЕ-ЛОГІСТИК») 

 
дата надходження 25.09.2017                                                               
кінцевий термін розгляду 06.10.2017 

 
 
           ТОВ «МАРЕ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40616588) подало до НКРЕКП  заяву 
(вх. НКРЕКП від 25.09.2017 № ЛГ-372/17) про отримання ліцензії на право 
провадження господарської діяльності з постачання природного газу та додані до неї 
документи відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання природного газу, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг, від 16.02.2017 № 201 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності на ринку природного газу». 
 

 
 Загальна характеристика: 
 

місцезнаходження юридичної особи: 

веб-сайт: 

м. Київ, вул. Деревлянська, буд. 10 А, офіс 4 

 

http://mare-log.com 

 

 

Висновки ЮД: додаються (без зауважень). 
 
 
          Пропозиції: Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«МАРЕ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40616588) ліцензію на право провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу на території України.  
 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
 

_____________________                                                      № ________________ 
Київ 

 
Про видачу ліцензії з постачання 
природного газу ТОВ «МАРЕ-
ЛОГІСТИК»  

 

 
Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської 

діяльності»,  «Про ринок природного газу»  та  «Про Національну комісію, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» 
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 
 
ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

Видати ліцензію на право провадження господарської діяльності з 
постачання природного газу на території України ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРЕ-ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 40616588).  

 
За видачу ліцензії справляється плата в розмірі одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття цієї постанови, яку має 
бути внесено на рахунок Державної казначейської служби України за кодом 
класифікації доходів бюджету 22011500 «Плата за ліцензії, видані 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. 
 
 
         


