
№ з/п Повне найменування юридичної 

особи або прізвище, власне ім’я, 

по батькові (за наявності) 

фізичної особи – підприємця

Код за ЄДРПОУ/

реєстраційний номер 

облікової картки 

платника податків / 

серія (за наявності) та 

номер паспорта*

Місцезнаходження (місце 

проживання) оператора 

поштового зв’язку

Адреса для листування Контактні дані:

номери телефону, факсу, електронна 

адреса (e-mail), адреса веб-сайту

Прізвище, власне 

ім’я, по батькові 

(за наявності) 

керівника

Перелік послуг поштового зв’язку, 

що надаються

Територія здійснення діяльності у 

сфері надання послуг поштового 

зв’язку

Номер та дата 

рішення НКЕК про 

внесення інформації 

до реєстру

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

81 Товариство з 
обмеженою 

відповідальністю 
«ДЕНДІ-ФАРМ»

37396703 01042, м. Київ, вул. 
Саперне поле, буд. 

14/55

01042, м. Київ, вул. 
Саперне поле, буд. 

14/55

тел. 067-506-70-32, 
електронна пошта:  
info@dendicorp.com, 

адреса вебсайту: 
ttps://viridis.ua

Кушнірчук 
Максим 

Вікторович

приймання поштових 
відправлень;

обробка поштових 
відправлень;

перевезення поштових 
відправлень;

доставка (вручення) 
поштових відправлень

Україна,
крім тимчасово 

окупованих територій

№ 460 від 
01.12.2020, із 

змінами № 
150 від 

17.08.2022

175 ТОВ «ПОШТОВА 
СЛУЖБА «Е-ПОСТ»

31055971 03150, м. Київ, вул. 
Тютюнника 

Василя, буд. 5-а

03150, м. Київ, вул. 
Тютюнника 

Василя, буд. 5-а

тел. 067 401-86-91, 
електронна пошта 
vladimir.k@e-
post.com.ua

адреса вебсайту
www.e-post.com.ua

Куркін
Володимир 
Вікторович

приймання поштових 
відправлень;

обробка поштових 
відправлень;

перевезення поштових 
відправлень;

доставка (вручення) 
поштових відправлень

Україна,
крім тимчасово 

окупованих територій

№ 139 від 
03.08.2022, із 

змінами № 
150 від 

17.08.2022

177 ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПОШТОВА СЛУЖБА"

44700259 Україна, 89455, 
Закарпатська 

область, 
Ужгородський 

район, село 
Чабанівка, вул. Лесі 

Українки, б. 49

Україна, 89455, 
Закарпатська 

область, 
Ужгородський 

район, село 
Чабанівка, вул. Лесі 

Українки, б. 49

тел: +380974373553, 
електронна пошта: 

postalservice@ukr.net

Тимошенко 
Оксана 

Вікторівна

приймання поштових 
відправлень;

обробка поштових 
відправлень;

перевезення поштових 
відправлень;

доставка (вручення) 
поштових відправлень

 на території України 
(крім окупованих 

територій);
 міжнародні прийом, 

обробка та 
перевезення поштових 

відправлень. 

№ 150 від 
17.08.2022   

Директор департаменту ліцензування                                                                                                                                                                   Ірина ЧЕРНЯВСЬКА                    

Інформація, що вноситься до єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.

Додаток до рішення НКЕК

від 17.08.2022 № 150


