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ПОСТАНОВА

30.10.2020                    № 1991
 

Про погодження припинення дії Програми відповідності та звільнення з посади уповноваженої особи з питань відповідності
АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»

 
Відповідно до статей 47 та 48 Закону України «Про ринок електричної енергії» та з урахуванням листа АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» від

02 вересня 2020 року № 10-73/15743 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

 
1. Погодити припинення дії Програми відповідності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО», погодженої постановою Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 01 серпня 2019 року № 1635.
2. Погодити звільнення з посади уповноваженої особи з питань відповідності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» Казака Миколи

Володимировича.
3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг, від 01 серпня 2019 року № 1635 «Про погодження Програми відповідності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» та від 01 серпня
2019 року № 1636 «Про погодження уповноваженої особи з питань відповідності АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

4. АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» протягом п’яти робочих днів з дня набрання чинності цією постановою оприлюднити цю постанову на
офіційному вебсайті АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО».

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
 
Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк
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