Питання №

01.02.2018

Обґрунтування до питання «Про прийняття постанови «Про підписання
додаткових угод до договорів про надання субкредитів від 25 травня 2015
року № 13010-05/54 та від 25 травня 2015 року № 13010-05/53»
Основною метою підписання додаткових угод до договорів про надання
субкредитів між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та
енергетики України, Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг та ДП «НЕК «Укренерго» від 25.05.2015
№ 13010-05/54 та від 25.05.2015 № 13010-05/53 є пілотне запровадження системи
електронної авторизації заявок.
З метою підготовки нормативних документів для пілотного запровадження
системи електронної авторизації заявок в рамках проекту «Другий проект з
передачі електроенергії» Міненерговугілля було:
- прийнято наказ від 04.04.2017 № 264 «Про запровадження системи
електронної авторизації заявок в рамках проекту «Другий проект з передачі
електроенергії»;
- розглянуто пропозиції Світового банку щодо механізму практичного
застосування електронного зняття коштів позик шляхом внесення змін до листів
про використання коштів, погоджено без зауважень проекти листів на дотримання
Правил та умов використання Ідентифікаційного коду безпечного доступу для
користування електронною системою обробки заявок та підтверджуючої
документації і зобов’язання уповноважених осіб, які матимуть право підпису;
- підготовлено відповідні зміни до договорів про надання субкредитів.
Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики, розглянув
вищенаведені додаткові угоди та зважаючи на те, що змінами до вищенаведених
договорів передбачається можливість подання заявок на зняття коштів в
електронному вигляді та, відповідно, використання електронного цифрового
підпису, а також враховуючи висновки Департаменту стратегічного розвитку та
планування, а також відсутність зауважень Юридичного департаменту до наданих
проектів додаткових угод, Департамент із регулювання відносин у сфері
енергетики пропонує:
1. Прийняти постанову НКРЕКП якою:
схвалити проекти Додаткових угод до договорів про надання
субкредитів між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та
енергетики України, Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг та ДП «НЕК «Укренерго» стосовно
використання коштів, наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
від 25 травня 2015 року № 13010-05/53 та від 25 травня 2015 року № 13010-05/54;
уповноважити Голову НКРЕКП Вовка Дмитра Володимировича
підписати зазначені додаткові угоди.
2. Доручити Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики
надіслати підписані додаткові угоди Міненерговугілля.
Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики
Н.О. Мигловець 60-93

К. Сушко
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Про підписання додаткових угод про
надання субкредитів від 25 травня
2015 року № 13010-05/53 та від 25
травня 2015 року № 13010-05/54
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Схвалити проекти Додаткових угод до договорів про надання субкредитів
між Міністерством фінансів України, Міністерством палива та енергетики
України, Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг та ДП «НЕК «Укренерго» стосовно
використання коштів, наданих Міжнародним банком реконструкції та розвитку,
від 25 травня 2015 року № 13010-05/53 та від 25 травня 2015 року № 1301005/54.
Уповноважити Голову НКРЕКП Вовка Дмитра Володимировича
підписати зазначені додаткові угоди.
Голова НКРЕКП

Д. Вовк

