УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 30 березня 2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань коштів на
квітень 2017 року»
Постановою від 30 березня 2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань
коштів на квітень 2017 року» НКРЕКП затвердила на квітень 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 квітня 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 січняберезня 2017 року.
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 (пункт 3.2, 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.
Також слід зауважити, що за інформацією ДП «Енергоринок», якщо 2-го
банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ПРТ (яким
встановлено 100 %-й норматив відрахувань коштів) за куповану на ОРЕ
електричну енергію становила менше 100 % вартості електроенергії
попереднього розрахункового місяця з урахуванням непроведених розрахунків
згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 11 січня
2005 року № 20), встановлюється розрахунковий норматив відрахувань коштів
на їхній 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, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно до
інформації ДП «Енерноринок» (листи від 05 квітня 2017 року № 07/26-3679,
№ 07/26-3680) щодо виконання ПРТ фінансових зобов’язань перед
ДП «Енергоринок» за електричну енергію, куповану протягом 2015-2016 років
та січня-квітня 2017 року, ряд ПРТ має заборгованість за електричну енергію
куповану протягом 2015-2016 років та січня-березня 2017 року та поточну
недоплату відповідно до умов договорів за куповану електроенергію за 04 доби
квітня 2017 року. При цьому зазначаємо, що ПАТ «Полтаваобленерго» надіслало
платіжне доручення від 05 квітня 2017 року № 61863 щодо здійснення доплати
за електричну енергію березня поточного року у сумі 1 366 138,54 грн.
Також, до НКРЕКП надійшло звернення ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання» від 05 квітня 2017 року № 01-28/2/81 щодо можливості перегляду
(зменшення) надходження коштів на поточний рахунок Товариства у квітні
2017 року для покращення розрахунків з ДП «Енергоринок» за куповану
протягом 2016 року електричну енергію.
Ураховуючи викладене вище, а також зазначені листи ДП «Енергоринок»
від 05 квітня 2017 року № 07/26-3679, № 07/26-3680, ТОВ «Луганське
енергетичне об'єднання» від 05 квітня 2017 року № 01-28/2/81, з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 07 квітня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від 30 березня
2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань коштів на квітень 2017 року».
Додатково зазначаємо заборгованість ПРТ (КТ територія) за інформацію
ДП «Енергоринок» станом на 05.04.2017:
Енергопостачальні компанії

Заборгованість
2015 року

Заборгованість
2016 року

Заборгованість
за січень-лютий
2017 року

Недоплата
за
березень 2017 року
відповідно
до
УМОВ
ДОГОВОРУ
(без
урахування
непроведених
розрахунків,
згідно
постанови КМУ від 11
січня 2005 року № 20)

Недоплата за
квітень 2017
року
відповідно до
УМОВ
ДОГОВОРУ
(без урахування

ВСЬОГО
за
2015-2017 роки

непроведених
розрахунків,
згідно постанови
КМУ від 11 січня
2005 року № 20)

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»

1 324 511 527,96

100 446 620,42

9 193 665,07

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

1 012 291 109,95

179 822 649,83

80 878 736,70

641 661 375,67

ДП «Регіональні електричні мережі»

2 137 033 602,56

1 641 831 151,91

244 085 543,95

115 397 034,26

4 138 347 332,68

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»

528 594 479,20

56 316 703,91

1 590 025 833,63

1 434 151 813,45
1 192 113 759,78
722 540 112,37

839 490 441,05

165 624 209,47

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»

1 147 191,34

57 737,55

АК «Харківобленерго»

32 290 331,21

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

1 204 928,89
32 290 331,21

50 643 692,30

50 643 692,30

ПАТ «Київенерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

3 212 163,99

133 550 134,46

133 550 134,46

327 200 577,62

327 200 577,62

144 863,20

3 357 027,19

ПАТ «Волиньобленерго»

36 092 429,45

36 092 429,45

ПАТ «Сумиобленерго»

2 923 927,00

2 923 927,00

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

4 864 724,03

4 864 724,03

ПАТ «Полтаваобленерго»

11 570 155,42

11 570 155,42

ВСЬОГО:

5 083 309 456,37

3 439 901 925,42

460 556 046,47

236 358 639,14

460 750 712,08

9 680 876 779,48

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 30 березня 2017 року № 430
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 05 квітня 2017 року № 07/26-3679, № 07/26-3680, ТОВ «Луганське
енергетичне об'єднання» від 05 квітня 2017 року № 01-28/2/81, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 430 «Про
алгоритм перерахувань коштів на квітень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 6 та 7 викласти у такій редакції:
«6. 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.

7. 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) рядки 5, 9, 12, 19, 25, 26, 28, 29, 32 додатка 1 викласти в такій редакції:
«

5
9
12
19
25
26
28
29

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

32 ПАТ «Київенерго»

100,00

0,00

-21 272 130,47

29,74
11,31
100,00

70,26
88,69
0,00

-11 988 176,66
-45 975 557,78
0,00

0,37
3,45
20,84
16,89

99,63
96,55
79,16
83,11

100,00

0,00

-85 988 467,91
-201 352 397,12
0,00
0,00
-5 960 090,65
».

2. Ця постанова набирає чинності з 07 квітня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 30 березня 2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань коштів на
квітень 2017 року»
Постановою від 30 березня 2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань
коштів на квітень 2017 року» НКРЕКП затвердила на квітень 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 квітня 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 січняберезня 2017 року.
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 (пункт 3.2, 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.
Також слід зауважити, що за інформацією ДП «Енергоринок», якщо 2-го
банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ПРТ (яким
встановлено 100 %-й норматив відрахувань коштів) за куповану на ОРЕ
електричну енергію становила менше 100 % вартості електроенергії
попереднього розрахункового місяця з урахуванням непроведених розрахунків
згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України (постанова КМУ від 11 січня
2005 року № 20), встановлюється розрахунковий норматив відрахувань коштів
на їхній 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 31 березня 2017 року
№ 3325/28.2/7-17, 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-березні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
квітні 2017 року;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у березні
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.
Ураховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок», з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 07 квітня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від 30 березня
2017 року № 430 «Про алгоритм перерахувань коштів на квітень 2017 року».
Додатково зазначаємо заборгованість ПРТ (КТ територія) за інформацію
ДП «Енергоринок» станом на 29.03.2017:
Енергопостачальні компанії

Заборгованість
2015 року

Заборгованість
2016 року

Заборгованість
за січень-лютий
2017 року

Недоплата
за
березень 2017 року
відповідно
до
ПРОГНОЗОВАНОЇ
ВАРТОСТІ
ТОВРНОЇ
ПРОДУКЦІЇ
(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

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

1 012 291 109,95

179 822 649,83

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

57 737,55

АК «Харківобленерго»

32 290 331,21

ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

20 601 422,55

1 445 559 570,93
1 192 113 759,78

18 871 374,31

741 411 486,68

244 085 543,95

113 380 966,42

4 136 331 264,84

165 624 209,47

51 178 935,38

1 584 888 065,10
1 204 928,89
32 290 331,21

50 643 692,30

50 643 692,30

ПАТ «Київенерго»

147 650 951,20

147 650 951,20

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

521 664 526,39

521 664 526,39

ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

3 212 163,99

144 863,20

3 357 027,19

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

8 497 349,74

8 497 349,74

ПАТ «ЕК «Житомиробленерго»

2 038 079,66

2 038 079,66

ПАТ «Волиньобленерго»

20 677 201,28

20 677 201,28

ПАТ «Прикарпаттяобленерго»

5 216 952,93

5 216 952,93

ПАТ «Чернігівобленерго»

27 375 657,32

27 375 657,32

ПАТ «Хмельницькобленерго»

436 311,79

436 311,79

ПАТ «Миколаївобленерго»

34 101 372,53

34 101 372,53

ПАТ «Укрзалізниця»

10 064 333,91

10 064 333,91

981 755 435,41

9 965 522 863,67

ВСЬОГО:

5 083 309 456,37

3 439 901 925,42

460 556 046,47

* - уточнена інформація щодо нормативів відрахувань коштів, а також сум
додаткових утримань коштів з поточних рахунків ПРТ розрахованих протягом
квітня 2017 року, у зв’язку із невиконанням фінансових зобов’язань за
електроенергію, куповану на ОРЕ протягом 2015-2016 років та січня-квітня
2017 року (станом на 05.04.2017), а також уточнений проект постанови буде
опубліковано на сайті НКРЕКП після надходження 05 квітня 2017 року
інформації від ДП «Енергоринок» на виконання запиту НКРЕКП (лист від
31 березня 2017 року № 3325/28.2/7-17).

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 30 березня 2017 року № 430
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 лист ДП «Енергоринок»
від 05 квітня 2017 року № ______________, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 30 березня 2017 року № 430 «Про
алгоритм перерахувань коштів на квітень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 6 та 7 викласти у такій редакції:
«6. 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.
7. 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) рядки 5, 9, 12, 19, 25, 26, 28, 29, 32 додатка 1 викласти в такій редакції:
«

5
9
12
19
25
26
28
29

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

32 ПАТ «Київенерго»

100,00

0,00

*

29,74
11,31
100,00

70,26
88,69
0,00

*
*
*

0,37
3,45
20,84
16,89

99,63
96,55
79,16
83,11

100,00

0,00

*
*
*
*
*
».

2. Ця постанова набирає чинності з 07 квітня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

