УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм перерахувань коштів на
березень 2017 року»
Постановою від 28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм
перерахувань коштів на березень 2017 року» (із змінами, внесеними
постановами НКРЕКП від 07 березня 2017 року постанова № 256, від
16 березня 2017 року № 285) НКРЕКП затвердила на березень 2017 року
нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом (ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 червня 2013
року № 700 (далі – Порядок), у тому числі з одночасним встановленням для
деяких енергопостачальних компаній сум додаткових утримань коштів з їхніх
поточних рахунків розрахованих протягом березня 2017 року, у зв’язку із
невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію, куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом 2015-2016
років та січня-березня 2017 року (станом на 15.03.2017).
Підпунктом 10.1.2. ІВКОР зазначено, що НКРЕКП має право вносити
зміни до Алгоритму Постачальників шляхом коригування відсотку
відрахувань на поточні рахунки місцевих енергопостачальників у разі
неналежного виконання ними фінансових зобов`язань при купівлі електричної
енергії в ОРЕ.
У відповідності до положень Порядку (пункти 3.2 та 3.3 розділу III),
НКРЕКП може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на
поточний рахунок постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом протягом розрахункового місяця у тому числі:
 за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ відповідно до
щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових
зобов’язань енергопостачальника;
 за зверненням (інформацією) оптового постачальника електричної
енергії у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника
перед оптовим постачальником електричної енергії;
 за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань
коштів на його поточний рахунок.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VI Порядку, НКРЕКП
може затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ПРТ (утримань
з ПРТ), яка того ж дня доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових
відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) здійснюється на основі визначення

суми коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримаються з нього), у
тому числі згідно з рішеннями НКРЕКП.
Так,
Управлінням
енергоринку,
ураховуючи
інформацію
ДП «Енергоринок» (лист від 22 березня 2017 року № 01/26-3231) здійснено
моніторинг стану розрахунків на ОРЕ за електричну енергію, куповану
протягом 2015-2016 років, а також січня-березня 2017 року (станом на
22.03.2017), за результатами якого, ряд ПРТ має заборгованість за електричну
енергію куповану протягом 2015-2016 років та січня-лютого 2017 року та
поточну недоплату відповідно до умов договорів за куповану електроенергію
за 21 добу березня 2017 року.
Зазначаємо, що до НКРЕКП надійшли звернення Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 15 березня 2017 року
№ 01/32-2261, від 16 березня 2017 року № 01/13-2292 щодо встановлення сум
додаткових надходжень на поточний рахунок ДП «Регіональні електричні
мережі» у розмірі 12,6 млн грн, за рахунок надходження коштів від зазначених
у зверненні державних вугледобувних підприємств, з метою виплати
заробітної плати працівникам ДП «Регіональні електричні мережі».
Також, ураховуючи наявність заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам в сумі 22,3 млн грн та заборгованості перед бюджетом з
податків та обов’язкових платежів в сумі 314,8 млн грн, ДП «Регіональні
електричні мережі» звернулось до НКРЕКП (лист від 14 березня 2017 року
№ 16/336) щодо можливості встановлення додаткових відрахувань коштів на
поточний рахунок ДП «Регіональні електричні мережі» для виплати заробітної
плати працівникам.
Враховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок», з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 24 березня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від
28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм перерахувань коштів на березень
2017 року».
Додатково зазначаємо заборгованість ПРТ (КТ територія) за інформацію ДП «Енергоринок»
(оперативно станом на 22.03.2017)
Енергопостачальні компанії

Заборгованість
2015 року

Заборгованість
2016 року

Заборгованість
за січень-лютий
2017 року

Недоплата
за
березень 2017 року
відповідно до умов
договорів
(без

ВСЬОГО
за
2015-2017 роки

урахування
непроведених
розрахунків,
згідно
постанови КМУ від 11
січня 2005 року № 20)
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»

1 324 511 527,96

100 446 620,42

1 424 958 148,38

ТОВ
«Луганське
енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»

1 012 291 109,95

179 822 649,83

1 192 113 759,78

80 878 736,70

641 661 375,67

ДП «Регіональні електричні мережі»

2 137 033 602,56

1 641 831 151,91

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»

528 594 479,20

839 490 441,05

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

1 147 191,34

АК «Харківобленерго»

32 290 331,21

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

55 430 248,84

777 970 361,21

244 085 543,95

77 994 026,52

4 100 944 324,94

165 624 209,47

25 103 655,89

1 558 812 785,61

57 737,55

1 060 646,85

2 265 575,74
32 290 331,21

50 643 692,30

50 643 692,30

ПАТ «Київенерго»

176 412 968,63

176 412 968,63

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

265 847 795,33

265 847 795,33

ПАТ «Полтаваобленерго»

23 471 887,22

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ВСЬОГО:

5 083 309 456,37

3 212 163,99

144 863,20

3 439 901 925,42

460 556 046,47

23 471 887,22
3 357 027,19

658 166 859,73

9 641 934 287,99

УТОЧНЕНО
ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
______________

№ _____
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 28 лютого 2017 року № 235
Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», ураховуючи постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня
2013 року № 700 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії», ураховуючи листи
ДП «Енергоринок» від 22 березня 2017 року № 01/26-3231, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 15 березня 2017 року
№ 01/32-2261, від 16 березня 2017 року № 01/13-2292, ДП «Регіональні
електричні мережі» від 14 березня 2017 року № 16/336, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2017 року № 235 «Про
алгоритм перерахувань коштів на березень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Київенерго» відповідно до нормативу,
зазначеного у додатку 1 до цієї постанови, установи АТ «Ощадбанк»
перераховують встановлену суму додаткових щодобових відрахувань коштів

(зазначену у додатку 1 до цієї постанови) на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії.
6. Установити, що недоотримані кошти сум додаткових щодобових
відрахувань (утримань), на дату набрання чинності цією постановою не
підлягають перерахуванню установами АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії в наступні банківські дні.
Недоотримані з дати набрання чинності цією постановою кошти, суми
додаткових щодобових відрахувань (зазначених у додатку 1 до цієї постанови)
оптовому постачальнику електричної енергії, установи АТ «Ощадбанк»
перераховують у наступні банківські дні.»;
2) після пункту 7доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8. З метою можливості виплати заробітної плати працівникам (з
нарахуванням єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне
страхування) кошти, що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання структурних підрозділів ДП «Регіональні електричні
мережі» та поточний рахунок із спеціальним режимом використання
ДП «Регіональні електричні мережі» від споживачів як оплата електричної
енергії:
ДП «Красноармійськвугілля» (код ЕДРПОУ 32087941) у загальному
розмірі 3 000 000,0 грн;
ДП «Селидіввугілля» (код ЕДРПОУ 33426253) у загальному розмірі
3 000 000,0 грн;
ДП «Торецьквугілля» (код ЕДРПОУ 33839013) у загальному розмірі
1 000 000,0 грн;
ДП «Первомайськвугілля» (код ЕДРПОУ 32320594) у загальному
розмірі 600 000,0 грн;
ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЕДРПОУ 32359108) у загальному
розмірі 500 000,0 грн;
ДП «Львіввугілля» (код ЕДРПОУ 32323256) у загальному розмірі
4 000 000,0 грн;
ДП «Волиньвугілля» (код ЕДРПОУ 32365965) у загальному розмірі
500 000,0 грн,
установи АТ «Ощадбанк», що обслуговують поточні рахунки із
спеціальним режимом використання структурних підрозділів ДП «Регіональні
електричні мережі», окремими платіжними документами, перераховують на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання постачальника
електричної енергії за регульованим тарифом ДП «Регіональні електричні
мережі» для подальшого перерахування на поточний рахунок ДП «Регіональні
електричні мережі»;
установа АТ «Ощадбанк», що обслуговує поточний рахунок із
спеціальним режимом використання ДП «Регіональні електричні мережі»,
окремими платіжними документами, перераховує на поточний рахунок
ДП «Регіональні електричні мережі».

Недоотримані ДП «Регіональні електричні мережі» кошти, відповідно до
абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, установа АТ «Ощадбанк» перераховує у
наступні банківські дні березня 2017 року на поточний рахунок
ДП «Регіональні електричні мережі».
Кошти, отримані на поточний рахунок ДП «Регіональні електричні
мережі», відповідно до абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, спрямовувати
виключно на виплату заробітної плати працівникам (з нарахуванням єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування).
ДП «Регіональні електричні мережі» до 05 квітня 2017 року надати до
НКРЕКП звіт щодо використання отриманих додаткових коштів на його
поточний рахунок.
Кошти, які отримані на поточний рахунок ДП «Регіональні електричні
мережі», відповідно до абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, та не були
спрямовані на погашення виплат заробітної плати працівникам, мають бути
перераховані ДП «Регіональні електричні мережі» на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії в рахунок оплати за електричну енергію перед ДП «Енергоринок», у
тому числі як погашення заборгованості минулих періодів.».
У зв'язку з цим пункт 8 постанови вважати пунктом 9;
3) рядки 5, 9, 12, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32 додатка 1 викласти в такій
редакції:
«

5
9
12
19
20
25
26
28
29
32

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

100,00

0,00

-39 115 214,45

66,57 -3 523 804,43
89,23 -121 255 811,87
0,00
0,00
87,89
0,00
0,27
99,73 -209 827 297,60
3,57
96,43 -497 147 158,19
18,81 81,19
-196 729,29
17,23 82,77
0,00
ПАТ «Київенерго»
100,00 0,00 -21 997 429,15
».
2. Ця постанова набирає чинності з 24 березня 2017 року.

Голова НКРЕКП

33,43
10,77
100,00
12,11

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм перерахувань коштів на
березень 2017 року»
Постановою від 28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм
перерахувань коштів на березень 2017 року» (із змінами, внесеними
постановами НКРЕКП від 07 березня 2017 року постанова № 256, від
16 березня 2017 року № 285) НКРЕКП затвердила на березень 2017 року
нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом (ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13 червня 2013
року № 700 (далі – Порядок), у тому числі з одночасним встановленням для
деяких енергопостачальних компаній сум додаткових утримань коштів з їхніх
поточних рахунків розрахованих протягом березня 2017 року, у зв’язку із
невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію, куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом 2015-2016
років та січня-березня 2017 року (станом на 15.03.2017).
Підпунктом 10.1.2. ІВКОР зазначено, що НКРЕКП має право вносити
зміни до Алгоритму Постачальників шляхом коригування відсотку
відрахувань на поточні рахунки місцевих енергопостачальників у разі
неналежного виконання ними фінансових зобов`язань при купівлі електричної
енергії в ОРЕ.
У відповідності до положень Порядку (пункти 3.2 та 3.3 розділу III),
НКРЕКП може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на
поточний рахунок постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом протягом розрахункового місяця у тому числі:
 за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ відповідно до
щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових
зобов’язань енергопостачальника;
 за зверненням (інформацією) оптового постачальника електричної
енергії у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника
перед оптовим постачальником електричної енергії;
 за обґрунтованим зверненням ПРТ щодо зміни нормативу відрахувань
коштів на його поточний рахунок.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VI Порядку, НКРЕКП
може затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ПРТ (утримань
з ПРТ), яка того ж дня доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових
відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) здійснюється на основі визначення

суми коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримаються з нього), у
тому числі згідно з рішеннями НКРЕКП.
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 28 лютого 2017 року
№ 2084/28.2/7-17, з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася
до ДП «Енергоринок» стосовно щотижневого надання інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
2015 -2016 року та січні-лютому 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
березні 2017 року;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у лютому
2017 року;
- суми коштів, які не надійшли до ДП «Енергоринок» відповідно до
оформлених протоколів-погодження для проведення розрахунків на
виконання постанови КМУ від 11 січня 2005 року № 20.
Зазначаємо, що до НКРЕКП надійшло звернення Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 16 березня 2017 року
№ 01/13-2292 щодо встановлення сум додаткових надходжень на поточний
рахунок ДП «Регіональні електричні мережі» з метою виплати заробітної
плати працівникам, у розмірі 12,6 млн грн за рахунок оплати державними
вугледобувними підприємствами коштів.
Також, ураховуючи наявність заборгованості із виплати заробітної
плати працівникам в сумі 22,3 млн грн та заборгованості перед бюджетом з
податків та обов’язкових платежів в сумі 314,8 млн грн, ДП «Регіональні
електричні мережі» звернулось до НКРЕКП (лист від 14 березня 2017 року
№ 16/336) щодо можливості встановлення додаткових відрахувань коштів на
поточний рахунок ДП «Регіональні електричні мережі» для виплати заробітної
плати працівникам.
Ураховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок»,
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 24 березня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від
28 лютого 2017 року № 235 «Про алгоритм перерахувань коштів на березень
2017 року»*.

Додатково зазначаємо заборгованість ПРТ (КТ територія) за інформацію ДП «Енергоринок»
(оперативно станом на 15.03.2017)
Енергопостачальні компанії

Заборгованість
2015 року

Заборгованість
2016 року

Заборгованість
за січень-лютий
2017 року

Недоплата
за
березень 2017 року
відповідно до умов
договорів
(без

ВСЬОГО
за
2015-2017 роки

урахування
непроведених
розрахунків,
згідно
постанови КМУ від 11
січня 2005 року № 20)
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»

1 324 511 527,96

100 446 620,42

1 424 958 148,38

ТОВ
«Луганське
енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»

1 012 291 109,95

179 822 649,83

1 192 113 759,78

80 878 736,70

641 661 375,67

722 540 112,37

ДП «Регіональні електричні мережі»

2 137 033 602,56

1 641 831 151,91

247 953 158,94

40 594 564,53

4 067 412 477,94

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»

528 594 479,20

839 490 441,05

165 982 699,07

23 065 998,48

1 557 133 617,80

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

1 147 191,34

57 737,55

330 683,95

1 535 612,84

АК «Харківобленерго»

32 290 331,21

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

32 290 331,21
50 643 692,30

50 643 692,30

ПАТ «Київенерго»

143 554 891,56

143 554 891,56

ПАТ «Полтаваобленерго»

8 634 216,41

8 634 216,41

ПАТ «Миколаївобленерго"

11 565 287,29

11 565 287,29

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

3 617 356,50

3 617 356,50

ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»

28 906 042,80

28 906 042,80

ПАТ «Волиньобленерго»

5 578 048,10

5 578 048,10

ВАТ «Тернопільобленерго»

22 662 523,84

22 662 523,84

25 148 231,80

25 148 231,80

ПАТ «Хмельницькобленерго»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ВСЬОГО:

5 083 309 456,37

3 212 163,99

144 863,20

3 439 901 925,42

464 782 151,06

3 357 027,19
313 657 845,26

9 301 651 378,11

* - уточнена інформація щодо нормативів відрахувань коштів, а також
сум додаткових утримань коштів з поточних рахунків ПРТ розрахованих
протягом березня 2017 року, у зв’язку із невиконанням фінансових
зобов’язань за електроенергію, куповану на ОРЕ протягом 2015-2016 років та
січня-березня 2017 року (станом на 22.03.2017), а також уточнений проект
постанови буде опубліковано на сайті НКРЕКП після надходження 22 березня
2017 року інформації від ДП «Енергоринок» на виконання запиту НКРЕКП
(лист від 28 лютого 2017 року № 2084/28.2/7-17).

ПРОЕКТ

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ
ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
(НКРЕКП)

П О СТ А Н ОВ А
______________

№ _____
Київ

Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 28 лютого 2017 року № 235
Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», ураховуючи постанову Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня
2013 року № 700 «Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів
на поточні рахунки постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом та на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії», ураховуючи листи
ДП «Енергоринок» від 22 березня 2017 року № ______________, Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 16 березня 2017 року
№ 01/13-2292, ДП «Регіональні електричні мережі» від 14 березня 2017 року
№ 16/336, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2017 року № 235 «Про
алгоритм перерахувань коштів на березень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
_______________*, _______________* відповідно до нормативу, зазначеного у
додатку 1 до цієї постанови, установи АТ «Ощадбанк» перераховують
встановлену суму додаткових щодобових відрахувань коштів (зазначену у

додатку 1 до цієї постанови) на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії.
6. Установити, що недоотримані кошти сум додаткових щодобових
відрахувань (утримань), на дату набрання чинності цією постановою не
підлягають перерахуванню установами АТ «Ощадбанк» на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії в наступні банківські дні.
Недоотримані з дати набрання чинності цією постановою кошти, суми
додаткових щодобових відрахувань (зазначених у додатку 1 до цієї постанови)
оптовому постачальнику електричної енергії, установи АТ «Ощадбанк»
перераховують у наступні банківські дні.»;
2) після пункту 7доповнити новим пунктом 8 такого змісту:
«8. Кошти, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ДП «Регіональні електричні мережі» від споживачів електричної
енергії:
ДП «Красноармійськвугілля» (код ЕДРПОУ 32087941) у загальному
розмірі 3 000 000,0 грн;
ДП «Селидіввугілля» (код ЕДРПОУ 33426253) у загальному розмірі
3 000 000,0 грн;
ДП «Торецьквугілля» (код ЕДРПОУ 33839013) у загальному розмірі
1 000 000,0 грн;
ДП «Первомайськвугілля» (код ЕДРПОУ 32320594) у загальному
розмірі 600 000,0 грн;
ПАТ «Лисичанськвугілля» (код ЕДРПОУ 32359108) у загальному
розмірі 500 000,0 грн;
ДП «Львіввугілля» (код ЕДРПОУ 32323256) у загальному розмірі
4 000 000,0 грн;
ДП «Волиньвугілля» (код ЕДРПОУ 32365965) у загальному розмірі
500 000,0 грн,
як оплата електричної енергії, установа АТ «Ощадбанк» перераховує на
поточний рахунок постачальника електричної енергії за регульованим
тарифом ДП «Регіональні електричні мережі» для виплати заробітної плати
працівникам
(з
нарахуванням
єдиного
соціального
внеску
на
загальнообов’язкове державне страхування).
Недоотримані ДП «Регіональні електричні мережі» кошти, відповідно до
абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, установи АТ «Ощадбанк перераховують у
наступні банківські дні березня 2017 року на поточний рахунок
ДП «Регіональні електричні мережі».
Кошти, отримані на поточний рахунок ДП «Регіональні електричні
мережі», відповідно до абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, спрямовувати
виключно на виплату заробітної плати працівникам (з нарахуванням єдиного
соціального внеску на загальнообов’язкове державне страхування).

ДП «Регіональні електричні мережі» до 05 квітня 2017 року надати до
НКРЕКП звіт щодо використання отриманих додаткових коштів на його
поточний рахунок.
Кошти, які отримані на поточний рахунок ДП «Регіональні електричні
мережі», відповідно до абзацу 1 пункту 8 цієї постанови, та станом на
01 квітня 2017 року не були спрямовані на погашення виплат заробітної плати
працівникам, мають бути перераховані ДП «Регіональні електричні мережі» на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії в рахунок оплати за електричну енергію
перед ДП «Енергоринок», у тому числі як погашення заборгованості минулих
періодів.
У зв'язку з цим пункт 8 постанови вважати пунктом 9;
3) рядки 9, 12, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32 додатка 1 викласти в такій
редакції:
«

9
12
19
20
25
26
28
29

ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

32 ПАТ «Київенерго»

33,43
10,77
100,00
12,11

66,57
89,23
0,00
87,89

0,27
3,57
18,81
17,23

99,73
96,43
81,19
82,77

100,00

0,00

*
*
*
*
*
*
*
*
*
».

2. Ця постанова набирає чинності з 24 березня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

