
Державні підприємства, що перебувають у стадії ліквідації 

ДП «Південно-східне регіональне об’єднання з енергозбереження» 

(ЄДРПОУ 35923667) перебуває в стадії ліквідації за рішенням 

Держенергоефективності відповідно до наказу Держенергоефективності  

від 25.03.2015 № 51. Голова ліквідаційної комісії – Шварц Едуард 

Вільямович. 

 

ДП «Енергоефективність» (ЄДРПОУ 34696215) перебуває в стадії 

ліквідації відповідно до наказу НАЕР від 15.10.2008 № 155. Голова 

ліквідаційної  комісії - Паршин Олександр Андрійович. 

 

ДП «Учбово-експертний центр НАЕР» (ЄДРПОУ 36001021) перебуває в 

стадії ліквідації за рішенням НАЕР відповідно до наказу від 25.01.2011           

№ 11. Голова ліквідаційної  комісії - Паршин Олександр Андрійович. 

 

ДП «Кіровоградський регіональний  центр з енергозбереження» (ЄДРПОУ 

36145383) перебуває в стадії ліквідації за рішенням НАЕР відповідно до 

наказу від 07.12.2010 № 156. Голова ліквідаційної комісії - Неватос Юлія 

Станіславівна. 

 

ДП «Науково-експертний центр НАЕР» (ЄДРПОУ 36014175) перебуває в 

стадії ліквідації за рішенням НАЕР відповідно до наказу НАЕР від 

07.12.2010 № 156. Голова ліквідаційної комісії - Цукренко Оксана 

Олександрівна. 

 

ДП «Дніпропетровський регіональний центр з енергозбереження» 

(ЄДРПОУ 36206131) перебуває в стадії ліквідації за рішенням НАЕР 

відповідно до наказу НАЕР від 07.02.2011 № 15.  Голова ліквідаційної 

комісії - Рибаков Андрій Анатолійович. 

 

ДП «Закарпатський регіональний центр з енергозбереження» (ЄДРПОУ 

32145369) перебуває в стадії ліквідації за рішенням НАЕР відповідно до 



наказу НАЕР від 22.02.2007 № 23. Голова ліквідаційної комісії - 

Торчинович Петро Михайлович. 

 

ДП «Центр з енергозбереження у Житомирській області» (ЄДРПОУ 

37019881) перебуває в стадії ліквідації за рішенням НАЕР відповідно до 

наказу НАЕР від 07.12.2010 № 156. Голова ліквідаційної комісії - Янович 

Володимир Володимирович. 

 

ДП «Інформаційно-експертний центр з енергозбереження в Миколаївській 

області» (ЄДРПОУ 31706707) перебуває в стадії ліквідації за рішенням 

Держенергоефективності відповідно до наказу Держенергоефективності  

від 13.03.2015 № 20. Голова ліквідаційної комісії - Можеєнко Андрій 

Олександрович. 

 

ДП «Закарпатський центр з енергозбереження» (ЄДРПОУ 35952939) 

перебуває в стадії ліквідації за рішенням Держенергоефективності 

відповідно до наказу Держенергоефективності від 13.03.2015 № 21. Голова 

ліквідаційної комісії - Повхан Іван Іванович. 

 

ДП «Південне-альтернативні джерела» (ЄДРПОУ 36862223) перебуває в 

стадії ліквідації за рішенням Держенергоефективності відповідно до наказу 

Держенергоефективності від 27.03.2015 № 28. Ліквідатор - Діденко Віталій 

Васильович. 

 

ДНПП «Укренергомаш» (ЄДРПОУ 30221175) перебуває в стадії  

ліквідації за рішенням Держенергоефективності відповідно до наказу 

Держенергоефективності від 27.03.2015 № 27. Ліквідатор - Радзієвський 

Валентин Георгійович. 

 


