Обґрунтування до рішення НКРЕКП
щодо здійснення перерахування коштів виробникам електричної
енергії (крім виробників електричної енергії, що провадять діяльність на
неконтрольованій території, визначених центральним органом виконавчої
влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 07 травня 2015 року № 263) та НЕК «Укренерго» з
метою збільшення рівня оплати товарної продукції лютого 2017 року
З метою збільшення рівня оплати товарної продукції, у тому числі лютого
2017 року, ДП «Енергоринок» з виробниками електричної енергії та
НЕК «Укренерго», шляхом здійснення другого розподілу коштів кожного
останнього банківського дня звітного місяця (у зв’язку з визначенням
податкових зобов’язань та податкового кредиту за касовим методом, та з метою
збалансування надходження та перерахування коштів у звітному періоді
(місяці) і, як наслідок, податкових зобов’язань з ПДВ (лист ДП «Енергоринок»
від 22 лютого 2017 року № 07/51-1-1-2124)), пропонується:
ДП «Енергоринок» з коштів, які надходитимуть кожного останнього
банківського дня поточного місяця на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії (за
винятком коштів, що перераховані згідно з окремими рішеннями Уряду та
постановами НКРЕ, НКРЕКП), здійснювати перерахування коштів виробникам
електричної енергії (крім виробників електричної енергії, що провадять
діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом
виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 07 травня 2015 року № 263) та НЕК «Укренерго» пропорційно до
обсягу прогнозованої товарної продукції поточного періоду.
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Про перерахування коштів

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України 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»,
ураховуючи лист ДП «Енергоринок» від 22 лютого 2017 року № 07/51-1-1-2124
та з метою збільшення рівня оплати товарної продукції поточного періоду
ДП «Енергоринок» з виробниками електричної енергії та НЕК «Укренерго»,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. ДП «Енергоринок» з коштів, які надходитимуть кожного останнього
банківського дня поточного місяця на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії (за
винятком коштів, що перераховані згідно з окремими рішеннями Уряду та
постановами НКРЕ, НКРЕКП), здійснювати перерахування коштів виробникам
електричної енергії (крім виробників електричної енергії, що провадять
діяльність на неконтрольованій території, визначених центральним органом

виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в
електроенергетичному комплексі, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 07 травня 2015 року № 263) та НЕК «Укренерго» пропорційно до
обсягу прогнозованої товарної продукції поточного періоду.
2. Cуми коштів, що належать до перерахування енергогенеруючим
компаніям, визначені відповідно до пункту 1 цієї постанови, оптовий
постачальник електричної енергії перераховує на поточні рахунки та поточні
рахунки із спеціальним режимом використання енергогенеруючих компаній
відповідно до нормативу перерахування коштів, визначеного в додатку
постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу
коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії».
3. Дію постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про
алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії» зупинити на період
дії цієї постанови.
4. Ця постанова діє кожного останнього банківського дня поточного
місяця.
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