15.12.2016
Обґрунтування прийняття постанови НКРЕКП
«Про затвердження на листопад 2016 року сум коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України»
Відповідно до пункту 3.6. Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на
електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім
населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України,
затвердженого постановою НКРЕ від 26 серпня 2005 року № 707, до 15 числа
місяця, що йде перед розрахунковим, ДП «Енергоринок» надає НКРЕКП
інформацію щодо сум коригування платежу постачальників електроенергії за
регульованим тарифом (ПРТ) та постачальників електроенергії за нерегульованим
тарифом (ПНТ), врахованих у розрахунках за куповану на ОРЕ електричну енергію
у зв’язку із застосуванням єдиних роздрібних тарифів на електроенергію
(з розбивкою по територіях здійснення ліцензованої діяльності постачальників
електроенергії за регульованим тарифом) у попередньому місяці, які
затверджуються постановою НКРЕКП.
На дату відкритого засідання НКРЕКП ДП «Енергоринок» надасть інформацію
про обсяги коригування платежів по ПРТ та ПНТ у зв’язку із застосуванням єдиних
тарифів на електроенергію для споживачів у листопаді 2016 року.
Суми коригування платежів будуть ураховані ПРТ для розрахунку
прогнозованої середньої закупівельної ціни на електричну енергію при формуванні
роздрібних тарифів на електроенергію на січень 2017 року.
Крім того, суми коригування платежів для ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»,
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання», ДП «Регіональні електричні мережі»,
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля», ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ» та
ПАТ «Укрзалізниця» будуть наведені на території здійснення ліцензованої
діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження.
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Про затвердження на листопад 2016
року сум коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії
за регульованим тарифом за електричну
енергію, куповану на Оптовому ринку
електроенергії України
Відповідно до законів України «Про електроенергетику та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», постанов Кабінету Міністрів України
від 07 травня 2014 року № 148 «Про особливості регулювання відносин у
сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя» та від 07 травня 2015 року № 263 «Про
особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території,
де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в
повному обсязі свої повноваження», постанови НКРЕ від 26 серпня 2005
року № 707 «Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних
тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу
споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на
території України» та з урахуванням листа ДП «Енергоринок» від хх грудня
2016 року № хх/хх-ххххх Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити на грудень 2016 року суми коригування платежів
ліцензіатів з постачання електроенергії за регульованим тарифом за
електричну енергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України:
Енергопостачальна компанія
ПАТ «Вінницяобленерго»
ПАТ «Волиньобленерго»
ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

Сума коригування платежів
ліцензіата за куповану в ОРЕ
електричну енергію, грн
-

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»*
ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»
ПАТ «Закарпаттяобленерго»
ВАТ «Запоріжжяобленерго»
ПАТ «Київенерго»
ПАТ «Київобленерго»
ПАТ «Кіровоградобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання»*
ПАТ «Львівобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «Одесаобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»
ПАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
ПАТ «Чернігівобленерго»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервіс»
ДП «Регіональні електричні мережі»*
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»*
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ТОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»*
ПАТ «Укрзалізниця»*

-

____________
* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи
державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої
повноваження

2. Ліцензіатам з постачання електроенергії за регульованим тарифом
ураховувати зазначені в пункті 1 цієї постанови суми коригування платежів
при формуванні роздрібних тарифів на електроенергію на січень 2017 року.
Голова НКРЕКП
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