
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 липня 2021 р. № 767

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 і від
28 квітня 2021 р. № 439

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №  483 “Про
затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку
електричної енерг� для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку електричної енерг�ˮ (Офіційний вісник України, 2019 р., №  49, ст.
1658; 2020 р., № 67, ст. 2154; 2021 р., № 37, ст. 2229, № 44, ст. 2687) — із змінами, внесеними
постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 659,  і від 28 квітня 2021 р.
№ 439 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №
483ˮ (Офіційний вісник України, 2021 р., №  37, ст. 2229, №  44, ст. 2687) — із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2021 р. № 659, зміни, що
додаються.

        Прем’єр-міністр України                                   Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

Зміни, що додаються:
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 28 липня 2021 р. № 767 

ЗМІНИ, 

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України  

від 5 червня 2019 р. № 483 і від 28 квітня 2021 р. № 439 

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483: 

1) у постанові: 

 у пункті 1¹ слова і цифри “до 15 липня 2021 р.ˮ і “у серпні 2021 рокуˮ 

замінити відповідно словами і цифрами “до 15 серпня 2021 р.ˮ і “у вересні 

2021 рокуˮ; 

 у пункті 2 слова і цифри “до 31 липня 2021 року” замінити словами і 

цифрами “до 30 вересня 2021 року”; 

2) у пункті 1 додатка 3 до Положення про покладення спеціальних 

обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної 

енергії, затвердженого зазначеною постановою, слова і цифри “до 31 липня 

2021 р.ˮ замінити словами і цифрами “до 31 серпня 2021 р.ˮ. 

2. У  пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 

2021 р. № 439 слова і цифри “з 1 серпня 2021 р.ˮ замінити словами і 

цифрами “з 1 вересня 2021 р.ˮ. 

_____________________ 


	_____________________

