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офіційний веб-сайт

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

[повернутись]

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора:11.12.2019

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ПОСТАНОВА

10.12.2019                    № 2668

 

Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ «НЕК
«УКРЕНЕРГО» на 2020 рік

 

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної
енергії», Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної
енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 22 квітня 2019 року № 585,
Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії
магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/
або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та
гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30
червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015
року за № 840/27285, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Установити ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА
ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» тариф на послуги з передачі електричної
енергії на рівні 155,40 грн/МВт·год (без урахування податку на додану вартість) та
структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії згідно з додатком.

2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА
КОМПАНІЯ «УКРЕНЕРГО» перераховувати та обліковувати кошти, що визначені як
джерела фінансування Інвестиційної програми ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік
(амортизація, плата за реактивну електроенергію та прибуток на капітальні інвестиції), на
окремому банківському рахунку та не використовувати ці кошти до прийняття НКРЕКП
рішення про схвалення Інвестиційної програми ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2020 рік.

3. Максимальний розмір заробітної плати, яка фінансується за рахунок тарифу на
послуги з передачі електричної енергії, не може перевищувати десятикратний розмір
середньої заробітної плати, урахованої у структурі тарифу на послуги з передачі
електричної енергії. Збільшення фонду оплати праці пріоритетно спрямувати на
підвищення заробітної плати виробничо-технічного персоналу.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 12 липня 2019
року № 1411 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії ПРАТ
«НЕК «УКРЕНЕРГО» (зі змінами).

5. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2020 року, але не раніше дня, наступного
за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».
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[повернутись]

 

 

Голова НКРЕКП                                              В.Тарасюк

 

Додаток див. тут.

 

Офіційно опубліковано в газеті „Урядовий кур’єр”, 14.12.2019, № 241 
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