Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про встановлення на вересень 2017 року нормативу перерахування коштів
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання окремої
енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому банку на
виконання Розпорядження КМУ від 20 травня 2015 року № 670-р
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 року
№ 670-р «Про порядок розрахунків за спожитий природний газ виробниками
електричної енергії, які використовують природний газ для її виробництва»
(далі – розпорядження КМУ) передбачено, у тому числі, оптовий постачальник
електричної енергії перераховує кошти з поточного рахунка із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії на окремі
поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергогенеруючих
компаній, які використовують природний газ для виробництва електричної
енергії, згідно з алгоритмом розподілу коштів, затвердженим Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, у розмірі вартості спожитого природного газу для
виробництва електричної енергії з урахуванням заборгованості попередніх
періодів.
Так, ураховуючи розпорядження КМУ, прогнозований відпуск
електричної енергії енергогенеруючими компаніями на розрахунковий період
(за інформацією Міністерства енергетики та вугільної промисловості України),
заборгованість за природний газ, спожитий з ресурсів НАК «Нафтогаз України»
для виробництва електричної енергії, за 2015-2017 роки (згідно інформації
НАК «Нафтогаз України»), структуру тарифу на виробництво електричної
енергії на 2017 рік, затвердженого постановами НКРЕКП, НКРЕКП встановлює
норматив перерахування коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання окремої енергогенеруючої компанії, відкритий в уповноваженому
банку на виконання розпорядження КМУ, який дорівнює частці заборгованості
за спожитий природний газ (з ресурсів НАК «Нафтогаз України» для
виробництва електричної енергії за 2015-2017 роки) у прогнозованій вартості
товарної продукції 2017 року, але не більший витрат на закупівлю природного
газу у постачальника із спеціальними обов’язками у тарифній вартості
виробництва електричної енергії на 2017 рік окремої енергогенеруючої
компанії.
Відповідно до інформації, наданої НАК «Нафтогаз України»,
заборгованість за спожитий природний газ з ресурсів НАК «Нафтогаз України»
за 2015-2017 роки станом на 14 вересня 2017 року (оперативно) мають
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ», ПАТ «Одеська ТЕЦ», ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»,
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5» та КП «Харківські теплові мережі» філія «ТЕЦ-3».
Також, відбулася зміна форми власності ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ (з
ПАТ на ПрАТ), про що відповідно до частини другої статті 15 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності» поінформувало НКРЕКП.

Ураховуючи викладене вище, з метою підготовки газового господарства
до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року, пропонується:
внести зміни до постанови НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247
«Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії», згідно з якими
встановити на вересень 2017 року норматив перерахування коштів на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання окремої енергогенеруючої
компанії, відкритий в уповноваженому банку на виконання Розпорядження
КМУ, який дорівнює частці заборгованості за спожитий природний газ (з
ресурсів НАК «Нафтогаз України» для виробництва електричної енергії за
2015-2017 роки) у прогнозованій вартості товарної продукції вересня-грудня
2017 року, але не більший витрат на закупівлю природного газу у
постачальника із спеціальними обов’язками у тарифній вартості виробництва
електричної енергії на 2017 рік окремої енергогенеруючої компанії.
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ПРОЕКТ

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

Київ

№______________

Про внесення зміни до постанови
НКРЕКП від 30 грудня 2015 року № 3247
Відповідно до статей 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» та
статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», ураховуючи
звернення НАК «Нафтогаз України» від 14 вересня 2017 року № 26-6718/1.2-17,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Додаток до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 грудня
2015 року № 3247 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії» викласти в новій редакції, що додається.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до постанови НКРЕКП
30 грудня 2015 року № 3247
(у редакції постанови НКРЕКП
від ______________ № ________)
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
№
з/п
1
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22

Виробники електричної енергії
ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ»
ТОВ «БРОКЕНЕРГІЯ»
ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
ПАТ «Київенерго»
ЛМКП «Львівтеплоенерго»
ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»
ПАТ «Одеська ТЕЦ»
ПАТ «Полтаваобленерго» (Кременчуцька ТЕЦ)
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
ТОВ фірма «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ)
ДП «КАЛУСЬКА ТЕЦ-НОВА»
ТОВ «ШП «Харківенергоремонт» (Шосткинська ТЕЦ)
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»
КП «Харківські теплові мережі» філія «ТЕЦ-3»
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»
КП «Теплоенергетик»
ПАТ ДТЕК «Дніпроенерго»
ПАТ «Донбансенерго»
ПАТ ДТЕК «Західенерго»
ТОВ ДТЕК «Східенерго»
ПАТ «Центренерго»
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Nгп
0,00 %
0,00 %
42,12 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
28,44 %
0,00 %
25,53 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
19,12 %
2,04 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
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