29.08.2017
ОБҐРУНТУВАННЯ
щодо прийняття постанови НКРЕКП
«Про скасування постанови НКРЕКП від 08 серпня 2017 року № 1009»
Постановою НКРЕКП від 08 серпня 2017 року № 1009 «Про погодження
рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 20 липня 2017 року
(підпункт 6.6 протоколу № 21)» було погоджено таке рішення Ради Оптового ринку
електричної енергії України, прийняте на чергових зборах 20 липня 2017 року
(Протокол № 21 зборів Ради ОРЕ): «6.6. Затвердити на вересень 2017 року та січеньчервень 2018 року для постачальників, що здійснюють купівлю електричної енергії
на Оптовому ринку електричної енергії України з метою постачання її споживачам
на території України, додаткові платежі у разі вирішення спірного питання,
уточнення вимірів або іншого узгодження коригування
в обсягах, зазначених у
додатку 1 до даного протоколу (Додаток 1 до даного протоколу)».
Проте, згідно з діючим Порядком розрахунку середньої закупівельної ціни на
електричну енергію ліцензіатами з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затвердженим постановою НКРЕКП від 19 листопад 2015 року № 2810,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015 року за
№ 1530/27975, зазначені додаткові платежі у разі вирішення спірного питання,
уточнення вимірів або іншого узгодження коригування (далі – додаткові платежі)
не можуть бути коректно враховані.
У свою чергу, некоректне врахування додаткових платежів не дозволить
повною мірою досягти цілей, визначених Порядком ринкового формування
роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам,
затвердженим постановою НКРЕКП від 13 червня 2016 року № 1129,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2016 року за
№ 1199/29329, щодо переходу до ринкового формування роздрібних тарифів на
електричну енергію.
Враховуючи зазначене, виноситься на розгляд питання про прийняття
постанови НКРЕКП «Про скасування постанови НКРЕКП від 08 серпня 2017 року
№ 1009».
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Про скасування постанови НКРЕКП
від 08 серпня 2017 року № 1009

Відповідно до статті 15 Закону України «Про електроенергетику»,
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку
ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що
відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від
13 червня 2016 року № 1129, згідно з положеннями Договору між Членами
Оптового ринку електричної енергії України Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
Скасувати постанову Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 08 серпня 2017
року № 1009 «Про погодження рішення Ради Оптового ринку електричної
енергії України від 20 липня 2017 року (підпункт 6.6 протоколу № 21)».
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