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офіційний веб-сайт
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

[повернутись]
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НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

30.08.2019                    № 1781

 

Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року № 1411

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії»,
Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для
забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 року №  483, Порядку
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 585, Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях,
гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг, від 30 червня 2015 року № 1972, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2019 року № 1411 «Про встановлення тарифу на
послуги з передачі електричної енергії ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО» такі зміни:

1) у назві та пункті 2 абревіатуру «ДП» замінити абревіатурою «ПРАТ»;

2) у пункті 1 цифри «312,14» замінити цифрами «116,54»;

3) у тексті постанови слова «ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ» замінити словами
«ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ»;

4) додаток викласти в новій редакції, що додається.

2. Рекомендувати електропостачальникам з вересня 2019 року при формуванні ціни на
електричну енергію та здійсненні розрахунків за спожиту електричну енергію із споживачами
застосовувати тариф на послуги з передачі електричної енергії, встановлений відповідно до
підпункту 2 пункту 1 цієї постанови.

3. Ця постанова набирає чинності з 01 вересня 2019 року, але не раніше дня, наступного за
днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

 

Голова НКРЕКП                                              О.Кривенко

 

Додаток до постанови див. тут.
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