ОБҐРУНТУВАННЯ
Про схвалення проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта –
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг «Про внесення змін до Примірного
договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником
електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та
постачальником електроенергії за регульованим тарифом)»
Відповідно до Звіту про результати комплексного дослідження ринків
електричної енергії та енергетичного вугілля, схваленого на засіданні
Антимонопольним комітетом України (далі – АМК) від 01 червня 2016 року
(протокол № 40), було рекомендовано Міненерговугілля, НКРЕКП та Раді
Оптового ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) вжити заходів,
спрямованих на покращення стану розрахунків на ОРЕ.
З метою посилення платіжної дисципліни і поліпшення стану розрахунків на
ОРЕ, НКРЕКП було запропоновано ДП «Енергоринок» та енергопостачальникам
опрацювати проект Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу електроенергії
між оптовим постачальником електричної енергії (ДП «Енергоринок») та
постачальником електроенергії за регульованим тарифом (далі – Додаткова
угода), згідно з яким мав запроваджуватися механізм економічного впливу на
енергопостачальні компанії. Зокрема, передбачалось нарахування (починаючи з
4-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим) енергопостачальникам
виплати компенсації (процентів) за користування грошовими коштами, які були
несвоєчасно сплачені за куповану у попередньому розрахунковому місяці
електричну енергію, до терміну здійснення енергопостачальником остаточного
розрахунку в термін до 14 числа включно місяця наступного за розрахунковим.
За результатами роботи робочих груп при Раді ОРЕ було доопрацьовано та
узгоджено проект Додаткової угоди до Договору та на засіданні Ради ОРЕ
(протокол від 26, 31 серпня 2016 року № 16) прийняте рішення, що з метою
посилення платіжної дисципліни та поліпшення стану розрахунків на ОРЕ, з
урахуванням протокольного рішення НКРЕКП від 04 лютого 2016 року № 8,
рекомендувати ДП «Енергоринок» укласти з учасниками ринку – постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом, які виявили бажання посилити
власну фінансову відповідальність за своєчасне виконання грошових зобов’язань за
куповану електричну енергію на ОРЕ, додаткові угоди до діючих договорів між
ДП «Енергоринок» та постачальниками електричної енергії за регульованим
тарифом, щодо сплати компенсації (відсотків) за користування грошовими
коштами, які не були своєчасно сплачені за куповану електричну енергію.
Разом з тим, ураховуючи рішення Ради ОРЕ від 26, 31 серпня 2016 року
(підпункти 8.1, 14.1, 14.7 протоколу № 16), листи Міненерговугілля від 14 вересня
2016 року № 01/1-13-2333 щодо погодження прийнятого Радою ОРЕ зазначеного
проекту Додаткової угоди, АМК від 21 вересня 2016 року № 128-29/01-9970 щодо
підтримки необхідності посилення фінансової дисципліни та покращення
розрахунків за електричну енергію, НКРЕКП прийняла постанову від 04 жовтня
2016 року № 1778, згідно з якою було погоджено рішення Ради ОРЕ від 26, 31
серпня 2016 року (підпункти 8.1, 14.1, 14.7 протоколу № 16). Три

енергопостачальні
компанії
(ДП «Регіональні
електричні
мережі»,
ПАТ «Київенерго», ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго») зі своєї сторони підписали
Додаткову угоду до Договору, яку було направлено до ДП «Енергоринок».
Поряд з цим, рішенням Ради ОРЕ від 26, 31 серпня 2016 року (підпункти 14.8
протоколу № 16) було вирішено просити НКРЕКП постановою НКРЕКП внести
зміни до Примірної форми договору між ДП «Енергоринок» та постачальниками
електричної енергії за регульованим тарифом.
З огляду на зазначене, НКРЕКП було опрацьовано зміни до Примірного
договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим постачальником електричної
енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та постачальником
електроенергії за регульованим тарифом) схваленого постановою Національної
комісії регулювання електроенергетики України від 11 травня 2006 року № 577.
Варто відзначити, що ураховуючи розроблені зміни, НКРЕКП також
розроблено проект постанови «Про затвердження Змін 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» (далі – Проект
постанови). Вказаним Проектом постанови пропонується, серед іншого,
запровадити механізм щодо нарахування ДП «Енергоринок» енергопостачальним
компаніям компенсації (процентів) за користування грошовими коштами, які були
несвоєчасно сплачені за куповану електричну енергію.
Тобто,
передбачається
встановлення
(на
підставі
інформації
ДП «Енергоринок») сум, які Уповноважений банк ОРЕ додатково повинен
перерахувати з коштів (які належать до перерахування на поточний рахунок
енергопостачальника, відповідно до нормативу встановленого НКРЕКП) на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, із відповідним призначенням: «______».
Зазначений механізм має посилити платіжну дисципліну енергопостачальних
компаній перед ДП «Енергоринок» (своєчасне виконання поетапних/подекадних
розрахунків з ДП «Енергоринок»), прискорити існуючу на сьогодні процедуру
надходження коштів на поточний рахунок ДП «Енергоринок» за виставлені санкції
(штрафи, пені), а також уникнути необхідності енергопостачальним компаніям
залучати кошти в фінансових установах для своєчасних розрахунків з
ДП «Енергоринок» за куповану електроенергію. Крім того, має створити додаткове
джерело
для
погашення
ДП «Енергоринок»
заборгованості
перед
енергогенеруючими компаніями.
Таким чином, ураховуючи вищезазначене, пропонується:
схвалити проект регуляторного акту – постанову Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про
внесення змін до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між
оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством
«Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом)»;
зазначений проект постанови НКРЕКП розмістити на офіційній сторінці в
мережі Інтернет за адресою: www.nerc.gov.ua.
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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 Примірного договору
купівлі-продажу електроенергії між оптовим
постачальником електричної енергії
(Державним підприємством «Енергоринок») та
постачальником електроенергії за регульованим тарифом

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг», ураховуючи рішення Ради Оптового ринку електричної
енергії України (протокол від 26, 31 серпня 2016 року № 16), з метою посилення
платіжної дисципліни та поліпшення стану розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між
оптовим постачальником електричної енергії (Державним підприємством
«Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом,
схваленого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики
України від 11 травня 2006 року № 577, зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування
в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
_____ __________2017 року № ______
Зміни
до Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим
постачальником електричної енергії (Державним підприємством «Енергоринок») та
постачальником електроенергії за регульованим тарифом
1. У розділі 6:
1) підпункт 6.3.2 пункту 6.3 викласти в такій редакції:
«6.3.2. У випадку нездійснення ЕК доплати згідно з п. 6.3.1 цього Договору,
ДПЕ через 3 банківські дні після закінчення відповідної декади виставляє ЕК
вимогу про сплату штрафу у розмірі 0,05%, від недоплаченої суми. Штраф повинен
бути сплачений в термін, не більший від 3-х банківських днів з моменту отримання
ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.»;
2) пункт 6.4 викласти в такій редакції:
«6.4. На підставі отриманого відповідно до п. 4.8 Договору Акта купівліпродажу електроенергії ЕК 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим,
здійснює оплату за куплену у ДПЕ електроенергію в розрахунковому місяці. У
випадку нездійснення оплати у зазначену дату ДПЕ повідомляє ЕК, що 15-го числа
місяця, наступного за розрахунковим, нараховує, компенсацію (проценти) за
користування грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану
електричну енергію в розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в період
прострочення, від неоплаченої суми за кожен банківський день прострочення
платежу за період з 10-го до 14-го (включно) числа місяця, наступного за
розрахунковим, про що повідомляє ЕК. Якщо строк оплати, передбачений цим
Договором, припадає на вихідний, неробочий або святковий день, терміном оплати
вважається наступний банківський день.
Не пізніше 15-го числа місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ надає
відомості у вигляді довідки ЕК та НКРЕКП, за результатами розгляду якої,
НКРЕКП приймає відповідну постанову. Якщо 15-е число місяця, наступного за
розрахунковим, припадає на вихідний, то зазначена інформація надається
банківським днем, що передує 15-у числу.
При цьому якщо:
сума здійснених оплат за розрахунковий місяць станом на 3-й банківський
день дорівнює або перевищує вартість електричної енергії, зазначену в Акті
купівлі-продажу електроенергії, сума компенсації (проценти) за користування
грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану електричну
енергію не стягується, що відображається в довідці ДПЕ;
сума здійснених оплат за розрахунковий місяць, з урахуванням доплат
(здійснених з 10-го по 14-го числа місяця (включно)), перевищує вартість
електричної енергії, зазначену в Акті купівлі-продажу електроенергії, сума
компенсації (проценти) за користування грошовими коштами, які були несвоєчасно
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сплачені за куповану електричну енергію стягується за дні до дати здійснення
повної суми оплати (при цьому нарахування процентів відбувається від фактичної
суми недоплати за відповідне число місяця), про що відображається в довідці ДПЕ.
Передбачені цим договором компенсація (проценти) за користування
грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану електричну
енергію нараховується у випадках, передбачених Договором, виключно у період з
4-го банківського дня до 14-го числа включно місяця, наступного за
розрахунковим.
Остаточний розрахунок за куплену ЕК в ДПЕ електроенергію в
розрахунковому місяці здійснюється в ЕК до 14-го числа (включно) місяця,
наступного за розрахунковим, з поточних або інших (крім поточного із
спеціальним режимом використання) рахунків ЕК. У цьому випадку ЕК
зобов’язана обов’язково вказати призначення платежу.
Якщо до 14-го числа (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим,
ЕК не здійснила повну поточну оплату вартості електроенергії за розрахунковий
місяць, ДПЕ надсилає до ЕК факсимільним зв’язком попередження про можливість
обмеження споживання в обсязі недоплаченої ЕК в розрахунковому місяці
електроенергії. Обмеження може бути застосоване ДПЕ після 20-го числа місяця,
наступного за розрахунковим»;
3) пункт 6.18 викласти в такій редакції:
«6.18. ДПЕ до 10 години 3-го банківського дня місяця, наступного за
розрахунковим, на підставі даних, зазначених у п. 6.17 Договору, направляє ЕК
письмову вимогу про здійснення доплати за куплену у ДПЕ електричну енергію.
ЕК протягом 3-го банківського дня здійснює доплату за електричну енергію. У
випадку нездійснення доплати у зазначену дату ДПЕ повідомляє ЕК, що 10-го
числа місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ нараховує компенсацію
(проценти) за користування грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за
куповану електричну енергію, в розмірі однієї облікової ставки НБУ, що діяла в
період прострочення, від недоплаченої суми за кожен банківський день
прострочення платежу за період з 4-го банківського дня до 9-го (включно) числа
місяця, наступного за розрахунковим.
Не пізніше 10-го числа місяця, наступного за розрахунковим, ДПЕ надає
довідку ЕК та НКРЕКП, за результатами розгляду якої, НКРЕКП приймає
відповідну постанову. Якщо 10-го число місяця, наступного за розрахунковим,
припадає на вихідний, то зазначена інформація надається банківським днем, що
передує 10-у числу місяця.
При цьому:
якщо сума здійснених оплат за розрахунковий місяць станом на 3-й
банківський день, дорівнює або перевищує вартість електричної енергії,
розрахованої ДПЕ 2-го банківського дня (пункт 6.17), сума компенсації (проценти)
за користування грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану
електричну енергію не стягується, що відображається в довідці ДПЕ;
якщо сума здійснених оплат за розрахунковий місяць станом на 3-й
банківський день, з урахуванням доплат (здійснених з 4-го банківського дня до 9-го
(включно) числа місяця), перевищує вартість електричної енергії, розрахованої
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ДПЕ 2-го банківського дня (пункт 6.17), сума компенсації (проценти) за
користування грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану
електричну енергію стягується за дні до дати здійснення повної суми оплати (при
цьому нарахування процентів відбувається від фактичної суми недоплати за
відповідне число місяця), що відображається в довідці ДПЕ;
якщо вартість електричної енергії, розрахованої ДПЕ 2-го банківського дня
(пункт 6.17), перевищує вартість електричної енергії, розрахованої відповідно до п.
4.8 Договору Акта купівлі-продажу електроенергії, сума компенсації (проценти) за
користування грошовими коштами, які були несвоєчасно сплачені за куповану
електричну енергію стягується за дні до дати здійснення повної суми оплати (при
цьому нарахування процентів відбувається від фактичної суми недоплати за
відповідне число місяця), що відображається в довідці ДПЕ.»;
4) пункт 6.19 викласти в такій редакції:
«6.19. У випадку нездійснення ЕК оплати згідно з п. 6.14 цього Договору,
ДПЕ через 1 банківський день після закінчення відповідного етапу виставляє ЕК
вимогу про сплату штрафу у розмірі 0,05% від недоплаченої суми. Штраф повинен
бути сплачений в термін, не більший від 3-х банківських днів з моменту отримання
ЕК письмового повідомлення від ДПЕ.».
2. У розділі 7:
1) підпункт 7.3.2 пункту 7.3 виключити.
У зв’язку з цим підпункти 7.3.3 – 7.3.6 вважати відповідно підпунктами 7.3.2
– 7.3.5;
2) підпункт 7.4.4 пункту 7.4 викласти в такій редакції:
«7.4.4. У разі відхилення фактичного обсягу купівлі електричної енергії ЕК
за розрахунковий місяць від замовленого (відповідно до повідомлення на
замовлений місячний обсяг купівлі електроенергії згідно з п. 4.1.1 цього Договору з
врахуванням п. 4.15 цього Договору) на величину, що перевищує 5%, ЕК
нараховується штраф у розмірі 3% від вартості різниці між фактичним та
замовленим обсягом електричної енергії, про що повідомляє ЕК та НКРЕКП.
Цей пункт Договору застосовується тільки у випадку, якщо ЕК порушила
зазначені зобов’язання більше 2-х разів за останні 365 днів.
Якщо ДПЕ на умовах розділу 5 цього Договору припиняє поставку
електроенергії ПНТ, внаслідок чого ЕК здійснює поставку електричної енергії
споживачам, які мали отримувати електроенергію від цих ПНТ, то заявка ЕК
автоматично збільшується на відповідну величину.».
3. У тексті абревіатуру «НКРЕ» замінити абревіатурою «НКРЕКП».

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко
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