УТОЧНЕННЯ
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року»
Розрахунки за куповану енергопостачальником, що здійснює господарську
діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ),
електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ)
відповідно до статті 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» (далі – Закон)
здійснюються через поточні рахунки із спеціальним режимом використання ЕЗТ та
оптового постачальника електроенергії.
Для проведення розрахунків за закуплену на ОРЕ та спожиту електричну
енергію ЕЗТ та оптовий постачальник електричної енергії відкривають поточні
рахунки із спеціальним режимом використання в установах уповноваженого банку
(з 2006 року – ПАТ «Ощадбанк»). Споживачі, які купують електричну енергію у
ЕЗТ, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в
уповноваженому банку.
Законом визначено вичерпний перелік можливих напрямків спрямування
коштів із поточних рахунків із спеціальним режимом використання ЕЗТ, а також
встановлено механізм проходження платежів споживачів у грошовій формі з
застосуванням алгоритму розподілу коштів, який, згідно з нормами Закону,
затверджується НКРЕКП і реалізується установами уповноваженого банку ОРЕ. Всі
кошти від споживачів електричної енергії, які надходять на зазначені вище поточні
рахунки із спеціальним режимом використання ЕЗТ, розподіляються
уповноваженим банком відповідно до щомісяця затвердженого НКРЕКП алгоритму
розподілу коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання ЕЗТ.
Відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території, та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії,
затвердженого постановою НКРЕ від 13.06.2013 № 700 (далі – Порядок), НКРЕКП
розраховує нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії на відповідний місяць.
Зазначаємо, що розрахунковий норматив відрахувань коштів кожному ЕЗТ
базується на визначенні належної йому частки коштів для покриття витрат на
здійснення ліцензованої діяльності з постачання та розподілу електричної енергії
виходячи із обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам,
затверджених тарифів на постачання та розподіл електричної енергії, а також для
покриття витрат на здійснення розрахунків за електроенергію, куповану поза ОРЕ.
Порядок визначення нормативу відрахувань коштів передбачає також стимулюючі
механізми, застосування яких спрямоване на покращення рівня розрахунків за
куповану у оптового постачальника електричну енергію, а також на зменшення
рівня витрат електричної енергії в мережах під час її передачі.
В той же час слід зазначити, що в зв’язку з відсутністю кворуму НКРЕКП (від
24.03.2018) та неможливістю затвердження алгоритму відрахувань коштів на
квітень-травень 2018 року та своєчасного затвердження алгоритму відрахувань

коштів на червень 2018 року, усі кошти, які надходили/надходять в цей період від
споживачів електроенергії на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ЕЗТ, розподілялися/розподіляються установами уповноваженого
банку згідно з нормативами відрахувань коштів, розрахованими за прогнозованими
обсягами корисного відпуску електроенергії на березень 2018 року та затвердженими
додатком 3 до постанови НКРЕКП від 28.02.2018 № 262 «Про алгоритм
перерахувань коштів на березень 2018 року».
Тому, з метою компенсації недоотриманих енергопостачальними компаніями
коштів (враховуючи фактичні обсяги корисного відпуску електроенергії
споживачам у квітні 2018 року, фактичні обсяги купівлі електроенергії поза ОРЕ та
нові тарифи на розподіл, постачання електричної енергії та роздрібні тарифи) під
час розрахунків нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ на червень
2018 року (при здійсненні розрахунку суми коригування за фактичними обсягами)
слід враховувати той факт, що енергопостачальні компанії отримували кошти за
нормативами, розрахованими у березні 2018 року.
Слід також зазначити, що 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок
ЕЗТ у тому числі:
за інформацією ДП «Енергоринок», у разі виникнення простроченої
заборгованості ЕЗТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану
електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між
ЕЗТ та ДП «Енергоринок»;
за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у
разі неналежного виконання фінансових зобов'язань ЕЗТ за куповану електричну
енергію.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VII Порядку, НКРЕКП може
затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ), яка
того ж дня доводиться до відома ЕЗТ, оптового постачальника та Уповноваженого
банку. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ЕЗТ
(утримань з ЕЗТ) здійснюється на основі визначення суми коштів, які додатково
перераховуються ЕЗТ (утримуються з нього).
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 08.06.2018 № 5019/28/7-18 з метою
моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно
надання станом на 13.06.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території,
за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у 2015 – 2017 році та у січні −
квітні 2018 року;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у травні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;

- простроченої заборгованості енергопостачальників перед оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно до
інформації ДП «Енергоринок» (лист від 13.06.2018 № 01/26-7683) щодо виконання
ЕЗТ фінансових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за електричну енергію,
куповану протягом 2015-2017 років та січня-червня 2018 року, ряд ЕЗТ має
прострочену заборгованість за електричну енергію та недоплату відповідно до
прогнозованої вартості товарної продукції з ДП «Енергоринок» за 12 діб червня
2018 року (станом на 13.06.2018).
В той же час, відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку (норми
встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ) до НКРЕКП звернулись ПАТ «Вінницяобленерго» (лист від
13.06.2018 № 13-5290), ВАТ «Тернопільобленерго» (лист від 12.06.2018 № 3037/29),
ПАТ «Хмельницькобленерго» (лист від 11.06.2018 № 04-547), ПрАТ «ЕК
«Чернівціобленерго» (лист від 07.06.2018 № 39/1819), АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
(лист
від
12.06.2018
№ 40034/1001),
ПрАТ
«Кіровоградобленерго» (лист від 07.06.2018 № 4367/01), ПрАТ «Київобленерго»
(лист від 07.06.2018 № 10/400/4104), АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» (лист від
07.06.2018 № 09/9859), ПАТ «Черкасиобленерго» (лист від 12.06.2018
№ 4751/04-01), ПАТ «Чернігівобленерго» (лист від 12.06.2018 № 46/3298), ПрАТ
«Львівобленерго» (лист від 06.06.2018 № 122 3369), ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
(лист від 04.06.2018 № 116 25/2932), АТ «Прикарпаттяобленерго» (лист від
06.06.2018 № 016/3675), ПрАТ «Рівнеобленерго» (лист від 07.06.2018 № 25-07/3333),
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» (лист від 07.06.2018 № 101/39/03-3700), ПАТ
«Миколаївобленерго» (лист від 12.06.2018 № 01/21-4574), ПрАТ «ЕК
«Херсонобленерго» (лист від 07.06.2018 № 28/07-032402), АК «Харківобленерго»
(лист від 25.05.2018 № 02-53/2675), ПАТ «Полтаваобленерго» (лист від 06.06.2018
№ 12-87/8733), ПАТ «Сумиобленерго» (лист від 13.06.2018 № 51/7687), ПрАТ
«Волиньобленерго» (лист від 24.05.2018 № 39/15-1114), ТзОВ «Енергія-Новий
Розділ» (лист від 23.05.2018 № 2406), ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» (лист від
12.06.2018 № 08-21/464), ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» (лист від
12.06.2018 № 1/3/09/5/29) з проханням щодо встановлення 100 % нормативу
відрахувань коштів на їх поточні рахунки.
При цьому, зазначеними енергопостачальниками було надано письмові
підтвердження ДП «Енергоринок» щодо відсутності у останніх простроченої
заборгованості за куповану на ОРЕ електроенергію, у тому числі за договорами
реструктуризації заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Враховуючи викладене вище, а також інформацію ДП «Енергоринок» щодо
виконання фінансових зобов’язань ЕЗТ за куповану електроенергію та інформацію
ЕЗТ, надану у відповідності до норм Порядку, з метою покращення платіжнорозрахункових відносин на ОРЕ, виноситься питання щодо прийняття постанови
НКРЕКП «Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року», яка набере
чинності з 15 червня 2018 року.

Заступник начальника
Управління енергоринку

В. Бутовський

Інформація щодо заборгованості електропостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (ЕЗТ),
за куповану в ДП "Енергоринок" електроенергію у 2015 - 2017 роках та січні-червні 2018 року (відповідно до прогнозованої вартості товарної продукції станом на 13.06.2018 (згідно листа ДП "Енергоринок") та прострочених платежів реструкт. заборгованості)
Неврегульована прострочена заборгованість

ЕК за регульованим тарифом

Заборгованість 2015 Заборгованість 2016
року (КТ територія) року (КТ територя)

Заборгованість 2017
року (КТ територія)

Поточна заборгованість

Заборгованість за Заборгованість
січень - квітень за травень 2018
2018 року
року

грн

грн

грн

грн

1

2

3

4

5

Заборгованість
за 12 діб червня
2018 року

Прострочена
заборгованісь за
договорами про
реструктуризацію
та рішеннями суду
про розстрочку

грн

грн

грн

грн

6

7

8=1+2+3+4+5+6+7

9=8/10 днів

240,492,256.74

254,185,078.30

25,418,507.83

0.00

0.00

13,692,821.56

ПАТ "Запоріжжяобленерго"
ТзОВ "Енергія - Новояворівськ"

8,646,867.94

Погашення
заборгованості ЕК
протягом 10
банківських днів
червня 2018 року

Пропонується

розрахунковий норматив-фіксована сума
розрахунковий норматив

121,709,620.09

12,170,962.01

розрахунковий норматив-фіксована сума

ДП "Регіональні електричні мережі"

2,137,033,602.56

1,641,831,151.91

1,305,208,395.70

517,428,401.92

119,626,419.54

36,013,209.14

5,757,141,180.77

575,714,118.08

розрахунковий норматив-фіксована сума

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

381,617,274.15

920,766.50

671,140,168.05

253,927,247.80

65,960,222.43

33,187,150.18

1,406,752,829.11

140,675,282.91

0.00

0.00

509,559,098.42

50,955,909.84

935,836.24

93,583.62

0.00

0.00

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

113,062,752.15

Загальна сума
заборгованості
ЕЗТ

Укрзалізниця
509,559,098.42

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
311,618.24

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

624,218.00

ПАТ "Полтаваобленерго"

розрахунковий норматив-фіксована сума
розрахунковий норматив
розрахунковий норматив-фіксована сума
розрахунковий норматив-фіксована сума
100%

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

0.00

0.00

100%

ПАТ "Миколаївобленерго"

0.00

0.00

100%

ПрАТ "Кіровоградобленерго"

0.00

0.00

100%

ПрАТ "Київобленерго"

0.00

0.00

100%

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

0.00

0.00

100%

ПрАТ "Рівнеобленерго"

0.00

0.00

100%

ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"

0.00

0.00

100%

ПАТ "Хмельницькобленерго"

0.00

0.00

100%

ПрАТ Закарпаттяобленерго

0.00

0.00

100%

АТ "Житомиробленерго"

0.00

0.00

100%

1,938,637.21

193,863.72

0.00

0.00

1,938,637.21

ПАТ "Вінницяобленерго"
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

100% - фіксована сума
100%

ПАТ "Черкасиобленерго"

0.00

0.00

100%

АТ Прикарпаттяобленерго

0.00

0.00

100%

ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"

0.00

0.00

100%

ПАТ "Сумиобленерго"

0.00

0.00

100%

ПрАТ "Львiвобленерго"
17,785,115.39

ВАТ "Тернопiльобленерго"

0.00

0.00

17,785,115.39

1,778,511.54

100%
100% - фіксована сума

ПрАТ "Волиньобленерго"

0.00

0.00

100%

ТзОВ "Енергія Новий-Розділ"

0.00

0.00

100%

АК Харківобленерго

0.00

0.00

100%

ПрАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

0.00

0.00

100%

0.00

0.00

100%

8,070,007,395.53

807,000,739.55

ПАТ "Чернігівобленерго"
Всього по ЕЗТ

2,518,650,876.71

1,642,751,918.41

1,976,348,563.75

794,006,957.46

185,586,641.97

89,548,329.92

863,114,107.31

УТОЧНЕННЯ
ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
________________

№ _____________
Київ

Про алгоритм перерахувань
коштів на червень 2018 року
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», Положення про порядок проведення розрахунків за електричну
енергію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
19 липня 2000 року № 1136, постанов Кабінету Міністрів України від
07 травня 2014 року № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері
електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної
Республіки Крим та м. Севастополя» та 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», Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700
«Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії» та Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 жовтня
2015 року № 2659 «Про погодження рішення Ради ОРЕ від 27 жовтня 2015
року (підпункт 7.2 протоколу № 29) та внесення змін до деяких постанов
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, та НКРЕКП», ураховуючи листи ДП «Енергоринок»
від 13 червня 2018 року
№ 01/26-7683,
ПАТ
«Вінницяобленерго»
від 13 червня 2018 року № 13-5290, ВАТ «Тернопільобленерго»
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від 12 червня 2018 року № 3037/29, ПАТ «Хмельницькобленерго» від
11 червня 2018 року № 04-547, ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго» від 07 червня
2018 року № 39/1819, АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від
12 червня 2018 року № 40034/1001, ПрАТ «Кіровоградобленерго» від
07 червня 2018 року № 4367/01, ПрАТ «Київобленерго» від 07 червня
2018 року № 10/400/4104, АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» від 07 червня 2018
року № 09/9859, ПАТ «Черкасиобленерго» від 12 червня 2018 року
№ 4751/04-01, ПАТ «Чернігівобленерго» від 12 червня 2018 року № 46/3298,
ПрАТ «Львівобленерго» від 06 червня 2018 року № 122-3369,
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 04 червня 2018 року № 116-25/2932,
АТ «Прикарпаттяобленерго» від 06 червня 2018 року № 016/3675,
ПрАТ «Рівнеобленерго» від 07 червня 2018 року № 25-07/3333,
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго» від 07 червня 2018 року № 101/39/03-3700,
ПАТ «Миколаївобленерго» від 12 червня 2018 року № 01/21-4574,
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго» від 07 червня 2018 року № 28/07-032402,
АК «Харківобленерго» від 25 травня 2018 року № 02-53/2675,
ПАТ «Полтаваобленерго» від 06 червня 2018 року № 12-87/8733,
ПАТ «Сумиобленерго»
від
13
червня
2018
року
№ 51/7687,
ПрАТ «Волиньобленерго» від 24 травня 2018 року № 39/15-1114,
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» від 23 травня 2018 року № 2406,
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» від 12 червня 2018 року № 08-21/464,
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» від 12 червня 2018 року
№ 1/3/09/5/29, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити алгоритм перерахувань коштів на червень 2018
року, згідно з яким установам АТ «Ощадбанк» перераховувати кошти:
1) що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання структурних підрозділів енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території, (далі − ЕЗТ) як оплата електричної енергії у повному обсязі на
поточні рахунки із спеціальним режимом використання ЕЗТ;
2) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання ЕЗТ
на поточні рахунки ЕЗТ та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії відповідно до
нормативів, зазначених у додатку 1 до цієї постанови.
2. Урахувати на червень 2018 року в алгоритмі перерахувань
коштів
на поточні рахунки ЕЗТ та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії коригуючі
коефіцієнти до нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ згідно
з розрахунком (додаток 2).
3. ПАТ «Вінницяобленерго», ВАТ «Тернопільобленерго»,
ПАТ «Хмельницькобленерго», ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго, АТ

3

«ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»,
ПрАТ
«Кіровоградобленерго»,
ПрАТ
«Київобленерго»,
АТ
«ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
ПАТ
«Черкасиобленерго»,
ПАТ
«Чернігівобленерго»,
ПрАТ «Львівобленерго»,
ПрАТ
«Закарпаттяобленерго»,
АТ «Прикарпаттяобленерго»,
ПрАТ
«Рівнеобленерго», ПАТ «ЕК «Одесаобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго»,
ПрАТ
«ЕК «Херсонобленерго»,
АК
«Харківобленерго»,
ПАТ
«Полтаваобленерго», ПАТ «Сумиобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго»,
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ПрАТ
«ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» у зв’язку з установленням 100 %
нормативів відрахувань коштів на їхні поточні рахунки забезпечити
розрахунки з оптовим постачальником електроенергії таким чином, щоб
станом на 01 липня 2018 року рівень оплати купованої електричної енергії у
червні 2018 року був не менший очікуваної вартості електричної енергії,
купованої енергопостачальною компанією в оптового постачальника
електричної енергії у червні 2018 року, як це передбачено положеннями
Примірного договору купівлі-продажу електроенергії між оптовим
постачальником
електричної
енергії
(Державним
підприємством
«Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом,
затвердженого постановою НКРЕ від 11 травня 2006 року № 577.
4. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ПАТ «Вінницяобленерго» та ВАТ «Тернопільобленерго» відповідно до
нормативу, зазначеного у додатку 1 до постанови, установи АТ «Ощадбанк»
перераховують встановлену суму додаткових щодобових відрахувань коштів
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії.
5. Установити, що недоотримані кошти сум додаткових
відрахувань 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.
6. У разі незатвердження НКРЕКП на відповідний місяць
алгоритму розподілу коштів, усі кошти від споживачів електричної енергії,
які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання ЕЗТ,
перераховуються установами АТ «Ощадбанк» відповідно до нормативів,
зазначених у додатку 3 до цієї постанови.
7. Ця постанова набирає чинності з 15 червня 2018 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
______________ № _____
Нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної енергії на червень 2018 року

№
з/п

1
1
2
3
4
5

Енергопостачальна компанія

2
ПАТ «Вінницяобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
6 ПрАТ «Кіровоградобленерго»
7 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
8 ВАТ «Луганськобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
9
об'єднання»
10 ПрАТ «Київобленерго»

Сума додаткових
Відсоток відрахування Відсоток відрахування
щодобових
коштів на поточні
коштів на поточний
відрахувань
рахунки ЕЗТ,
рахунок із спеціальним (утримань) коштів на
%
режимом використання поточні рахунки або з
оптового постачальника поточних рахунків
електричної енергії,
ЕЗТ,
%
грн
3
4
5
100,00
0,00
-193 863,72
100,00
0,00
-1 778 511,54
100,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
26,05
73,95
-50 955 909,84
0,00
100,00
0,00
29,54

70,46

-12 170 962,01

100,00

0,00

0,00

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Чернігівобленерго»
ПрАТ «Львівобленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
33 ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Заступник начальника Управління енергоринку

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,43
3,35
17,17
100,00
16,39
6,84
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,57
96,65
82,83
0,00
83,61
93,16
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-140 675 282,91
-575 714 118,08
-93 583,62
0,00
0,00
0,00
0,00

100,00

0,00

0,00

14,10

85,90

-25 418 507,83

В. Бутовський

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
_____________ № ______
Розрахунок нормативів відрахувань коштів
на поточні рахунки ЕЗТ з урахуванням коригуючих коефіцієнтів на червень 2018 року

№
з/п

Енергопостачальна компанія

1

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ПАТ «Вінницяобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ВАТ «Луганськобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»

Норматив,
Величина
Величина
Величина
Норматив,
розрахований
коригування
коригування за
коригування за
який
за плановими
нормативу з
понаднормативні рівнем розрахунків ураховується
обсягами
урахуванням
втрати,
за електроенергію в алгоритмі
споживання
фактичної
%
у січні-квітні
розподілу
електроенергії
структури та
2018 року,
коштів,
обсягів
споживання
%
%
на червень
електроенергії у
2018 року,
квітні 2018 року,
%
%
3

4

5

6

7

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

−
−
−
−

100,00
100,00
100,00
100,00

−
−
25,48
–

−
−
0,57
–

−
−
0,00
–

−
−
0,00
–

100,00
100,00
26,05
0,00

32,19

1,63

0,00

-4,28

29,54

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ПрАТ «Київобленерго»
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Чернігівобленерго»
ПрАТ «Львівобленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
33 ПАТ «Запоріжжяобленерго»

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
6,33
7,51
15,86
−
16,63
7,43
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
-0,29
0,29
1,95
−
-0,15
-0,59
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
0,00
0,00
0,00
−
0,00
0,00
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
-4,61
-4,45
-0,64
−
-0,09
0,00
−

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,43
3,35
17,17
100,00
16,39
6,84
100,00

−
14,24

−
0,45

−
0,00

−
-0,59

100,00
14,10

Заступник начальника Управління енергоринку

В. Бутовський

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
_____________ № _____
Нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ та
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії, що застосовуються Уповноваженим банком
у разі незатвердження НКРЕКП на відповідний місяць алгоритму розподілу
коштів

№
з/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Енергопостачальна компанія

2
ПАТ «Вінницяобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «Хмельницькобленерго»
ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПрАТ «Кіровоградобленерго»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ВАТ «Луганськобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
ПрАТ «Київобленерго»
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Чернігівобленерго»
ПрАТ «Львівобленерго»
ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
АТ «Прикарпаттяобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»

Відсоток
відрахування
коштів на поточний
Відсоток
рахунок із
відрахування
спеціальним
коштів на
режимом
поточні
використання
рахунки ЕЗТ,
оптового
%
постачальника
електричної енергії,
%
3
4
28,61
71,39
28,58
71,42
25,26
74,74
30,09
69,91
7,40

92,60

32,60
26,05
0,00

67,40
73,95
100,00

29,54

70,46

10,29
28,36
14,02
31,10
21,67
49,98
28,89
22,09
21,64
17,03
15,40

89,71
71,64
85,98
68,90
78,33
50,02
71,11
77,91
78,36
82,97
84,60

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

АК «Харківобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПАТ «Сумиобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
33 ПАТ «Запоріжжяобленерго»

Заступник начальника Управління енергоринку

15,97
19,33
31,24
27,27
1,43
3,35
17,17
15,42
16,39
6,84
1,58

84,03
80,67
68,76
72,73
98,57
96,65
82,83
84,58
83,61
93,16
98,42

9,67

90,33

14,10

85,90

В. Бутовський

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року»
Розрахунки за куповану енергопостачальником, що здійснює господарську
діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ),
електричну енергію на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ)
відповідно до статті 15, 151 Закону України «Про електроенергетику» (далі –
Закон) здійснюються через поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ЕЗТ та оптового постачальника електроенергії.
Для проведення розрахунків за закуплену на ОРЕ та спожиту електричну
енергію ЕЗТ та оптовий постачальник електричної енергії відкривають поточні
рахунки із спеціальним режимом використання в установах уповноваженого
банку (з 2006 року – ПАТ «Ощадбанк»). Споживачі, які купують електричну
енергію у ЕЗТ, вносять плату за поставлену їм електричну енергію виключно на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання енергопостачальника в
уповноваженому банку.
Законом визначено вичерпний перелік можливих напрямків спрямування
коштів із поточних рахунків із спеціальним режимом використання ЕЗТ, а також
встановлено механізм проходження платежів споживачів у грошовій формі із
застосуванням алгоритму розподілу коштів, який, згідно з нормами Закону,
затверджується НКРЕКП і реалізується установами уповноваженого банку ОРЕ.
Всі кошти від споживачів електричної енергії, які надходять на зазначені вище
поточні рахунки із спеціальним режимом використання ЕЗТ, розподіляються
уповноваженим банком відповідно до затвердженого НКРЕКП алгоритму
розподілу коштів з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання ЕЗТ.
Відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території, та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13.06.2013 № 700 (далі – Порядок),
НКРЕКП розраховує нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії на відповідний місяць.
Зазначаємо, що розрахунковий норматив відрахувань кожному ЕЗТ
базується на визначенні належної йому частки коштів для покриття витрат на
здійснення ліцензованої діяльності з постачання та розподілу електричної енергії
виходячи із обсягів корисного відпуску електричної енергії споживачам,
затверджених тарифів на постачання та розподіл електричної енергії, а також для
покриття витрат на здійснення розрахунків за електроенергію, куповану поза
ОРЕ. Порядок визначення нормативу відрахувань коштів передбачає також
стимулюючі механізми, застосування яких спрямоване на покращення рівня
розрахунків за куповану у оптового постачальника електричну енергію, а також
на зменшення рівня витрат електричної енергії в мережах під час її передачі.
В той же час слід зазначити, що в зв’язку з відсутністю кворуму НКРЕКП
(від 24.03.2018) та неможливістю затвердження алгоритму відрахувань коштів на
квітень-травень 2018 року та своєчасного затвердження алгоритму відрахувань
коштів на червень 2018 року, усі кошти, які надходили/надходять в цей період від

споживачів електроенергії на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання ЕЗТ, розподілялися/розподіляються установами уповноваженого
банку згідно з нормативами відрахувань коштів, розрахованими за
прогнозованими обсягами корисного відпуску електроенергії на березень
2018 року та затвердженими додатком 3 до постанови НКРЕКП від 28.02.2018
№ 262 «Про алгоритм перерахувань коштів на березень 2018 року».
Тому, з метою компенсації недоотриманих енергопостачальними
компаніями коштів (враховуючи фактичні обсяги корисного відпуску
електроенергії споживачам у квітні 2018 року, фактичні обсяги купівлі
електроенергії поза ОРЕ та нові тарифи на розподіл, постачання електричної
енергії та роздрібні тарифи) під час розрахунків нормативів відрахувань коштів
на поточні рахунки ЕЗТ на червень 2018 року (при здійсненні розрахунку суми
коригування за фактичними обсягами) слід враховувати той факт, що
енергопостачальні компанії отримували кошти за нормативами, розрахованими на
березень 2018 року.
Слід також зазначити, що 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ у тому числі:
за інформацією ДП «Енергоринок», у разі виникнення простроченої
заборгованості ЕЗТ перед оптовим постачальником електричної енергії за
куповану електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок»;
за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у
разі неналежного виконання фінансових зобов'язань ЕЗТ за куповану електричну
енергію.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VII Порядку, НКРЕКП може
затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ),
яка того ж дня доводиться до відома ЕЗТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань
коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ) здійснюється на основі визначення суми коштів, які
додатково перераховуються ЕЗТ (утримаються з нього).
Також, підпунктом 6.16 пункту 6 Примірного договору купівлі-продажу
електроенергії
між
оптовим
постачальником
електричної
енергії
(ДП «Енергоринок») та постачальником електроенергії за регульованим тарифом,
який
затверджений
постановою
Національної
комісії
регулювання
електроенергетики від 11.05.2006 № 577, визначено що:
енергопостачальні компанії (ЕК) на підставі одержаних даних (п. 6.15 цього
Договору) розраховують суму 6-го поетапного платежу з урахуванням ПДВ таким
чином, щоб сумарна по всіх 6-и етапах оплата ЕК впродовж розрахункового
місяця за куплену у ДП «Енергоринок» електричну енергію відповідала
очікуваній вартості електричної енергії, купленої ЕК у ДП «Енергоринок» в

розрахунковому місяці, з урахуванням ПДВ. До 26-го числа розрахункового
місяця ЕК здійснюють 6-й поетапний платіж.
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 08.06.2018 № 5019/28/7-18 з метою
моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася до ДП «Енергоринок»
стосовно надання станом на 13.06.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території,
за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у 2015 – 2017 році та у січні −
квітні 2018 року;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у травні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;
- простроченої заборгованості енергопостачальників перед оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Таким чином, після надання ДП «Енергоринок» інформації (у відповідності
до норм Порядку) НКРЕКП 13 червня 2018 року підготує проект рішення щодо
затвердження нормативів відрахувань коштів на поточні рахунки ЕЗТ та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії на червень 2018 року та розмістить його на офіційному вебсайті НКРЕКП.

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

