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»
до забезпечення їм рівного відсотку оплати фактичної товарної
продукції листопада 2016 року
Пунктом 1.7 постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247 «Про
алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії» передбачено, що
ДП «Енергоринок» до 15 числа (включно) поточного місяця здійснює
остаточний розрахунок з виробниками електричної енергії відповідно до їх
фактичної товарної продукції, забезпечивши їм рівний відсоток оплати товарної
продукції попереднього розрахункового періоду.
З метою досягнення ДП «Енергоринок» максимально можливого рівня
доплати за товарну продукцію, відпущену виробниками електричної енергії у
листопаді 2016 року, шляхом здійснення 15 грудня 2016 року другого розподілу
коштів пропонується:
ДП «Енергоринок» з коштів, які надійдуть на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії 15 грудня 2016 року (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» до забезпечення їм рівного відсотку оплати фактичної
товарної продукції листопада 2016 року.

ПРОЕКТ
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(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
____________________

Київ

№___________

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», з метою
забезпечення рівного відсотку розрахунків ДП «Енергоринок» з виробниками
електричної енергії та НЕК «Укренерго» за товарну продукцію листопада
2016 року, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. ДП «Енергоринок» з коштів, які надійдуть на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії 15 грудня 2016 року (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» до забезпечення їм рівного відсотку оплати фактичної
товарної продукції листопада 2016 року.
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 до цієї
постанови.
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 15 грудня 2016 року.
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Норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому
банку на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.05.2015
№ 670-р
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Виробники електричної енергії
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»
ПАТ «Дніпровська ТЕЦ»
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
ПАТ «Київенерго»
ЛМКП «Львівтеплоенерго»
ПАТ «Миколаївська ТЕЦ»
ПАТ «Одеська ТЕЦ»
ПАТ «Полтаваобленерго» (Кременчуцька ТЕЦ)
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ)
ДПЗД «Укрінтеренерго» (Калуська ТЕЦ)
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ)
ПАТ «Харківська ТЕЦ-5»
КП «Харківські теплові мережі» філія «ТЕЦ-3»
ПАТ «Херсонська ТЕЦ»
КП «Теплоенергетик»
ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго»
ПАТ «Донбансенерго»
ПАТ ДТЕК «Західенерго»
ТОВ ДТЕК «Східенерго»
ПАТ «Центренерго»

Начальник
Управління енергоринку

Nгп
0,00%
0,00%
78,36%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
64,42%
0,00%
62,55%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
41,55%
44,02%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
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