УТОЧНЕННЯ
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 26 червня 2018 року № 567 «Про алгоритм перерахувань
коштів на липень 2018 року»
Постановою від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на
липень 2018 року» НКРЕКП затвердила на липень 2018 року нормативи відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську
діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ), та
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, 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 червня 2013 року № 700 (далі – Порядок), у
тому числі з одночасним встановленням для деяких енергопостачальних компаній
сум додаткових утримань коштів з їхніх поточних рахунків протягом 22 діб липня
2018 року, у зв’язку із невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію,
куповану на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом
2015 – 2017 років та січня – червня 2018 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок
ЕЗТ у тому числі:
- за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником
директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП,
у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ЕЗТ
за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у
попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії,
яку споживає населення) становила менше 100 %-ї вартості електроенергії
попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ встановлюється у розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1
розділу V цього Порядку за формулою 2.
При цьому у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за
розрахунковим, оплата ЕЗТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням
непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням
Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті
електричної енергії, яку споживає населення) становила 100 %-у вартість
електроенергії попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів
на поточний рахунок ЕЗТ залишається 100 %-им із додатковим щодобовим
рівномірним утриманням суми коштів непроведених у попередньому

розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України
щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає
населення, яка розраховується згідно з розділом VII цього Порядку;
- 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).
Слід зазначити, що з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ НКРЕКП
листом від 05.07.2018 № 5839/28/7-18 звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно
надання інформації станом на 09.07.2018 та ураховуючи, що 09.07.2018 ДП
«Енергоринок» було проведено Економічну Раду, НКРЕКП повторно звернулася до
ДП «Енергоринок» листом від 09.07.2018 № 5975/28/7-18 стосовно надання
оновленої інформації станом на 10.07.2018 щодо:
- неврегульованої заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП «Енергоринок»
електроенергію у 2015 – 2017 роках та у січні − травні 2018 року;
- заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у липні 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 10.07.2018 № 07/26-8849) щодо виконання
ЕЗТ фінансових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за електричну енергію,
куповану протягом 2015 – 2017 років та січня – липня 2018 року, ряд ЕЗТ має
прострочену заборгованість за електричну енергію та недоплату відповідно до
прогнозованої вартості товарної продукції, купованої в ДП «Енергоринок», за 9 діб
липня 2018 року (станом на 10.07.2018).
Разом з тим, на виконання пункту 4.1 розділу IV Порядку ДП «Енергоринок»
поінформувало НКРЕКП щодо стану розрахунків ЕЗТ, яким у червні 2018 року було
встановлено 100 % алгоритм перерахувань коштів на їх поточні рахунки, а саме:
− відсутності простроченої заборгованості перед оптовим постачальником
електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації заборгованості
(лист від 02.07.2018 № 07/29-8451);

− відсутності заборгованості перед оптовим постачальником електричної
енергії за куповану електроенергію червня 2018 року (за оперативною інформацією)
станом на 05.07.2018 (лист від 05.07.2018 № 07/26-8528).
Враховуючи викладене вище, а також інформацію ДП «Енергоринок» щодо
виконання фінансових зобов’язань ЕЗТ за куповану електроенергію, надану у
відповідності до норм Порядку, з метою покращення платіжно-розрахункових
відносин на ОРЕ, виноситься питання щодо прийняття з 11.07.2018 змін до
постанови НКРЕКП від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на
липень 2018 року».

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

Інформація щодо заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП "Енергоринок" електроенергію
у 2015 - 2017 роках та січні - липні 2018 року (відповідно до прогнозованої вартості товарної продукції станом на 10.07.2018 (згідно листа ДП "Енергоринок") та прострочених платежів реструкт. заборгованості)
Неврегульована прострочена заборгованість

ЕК за регульованим тарифом

Заборгованість
2015 року (КТ
територія)

Заборгованість 2016
року (КТ територя)

Заборгованість
2017 року (КТ
територія)

грн

грн

грн

1

2

3

Прострочена
Заборгованість
заборгованісь за
Заборгованість Заборгованість за
за січень договорами про
за червень 2018 9 діб липня 2018
травень 2018
реструктуризацію
року
року
року
та рішеннями суду
про розстрочку
грн
4

5

6

ПАТ "Запоріжжяобленерго"
1,196,518.03

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

Загальна сума
заборгованості
ЕЗТ

Погашення
заборгованості ЕК
протягом 15
банківських днів
липня 2018 року

Пропонується

Затверджено постановою НКРЕКП
від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм
перерахувань коштів на липень 2018
року»

Розмір щодобових
відрахувань
відповідно до діючої
постанови

грн

грн

грн

7

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

9=8/15 днів

3,852,363.06

3,852,363.06

256,824.20

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

768,323.82

125,159,271.94

8,343,951.46

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

5,532,255.46

123,962,753.91

ДП "Регіональні електричні мережі"

2,137,033,602.56

1,641,831,151.91

1,305,208,395.70

637,054,821.46

107,811,265.55

48,279,369.52

5,877,218,606.70

391,814,573.78

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

264,129,081.64

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

381,617,274.15

920,766.50

671,140,168.05

319,887,470.23

82,918,104.91

26,110,972.18

1,482,594,756.02

98,839,650.40

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

65,580,249.95

60,320,868.14

60,320,868.14

4,021,391.21

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив

493,482,122.97

32,898,808.20

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

23,161,777.20
14,164.47

Укрзалізниця

493,482,122.97

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"

0.00

0.00

0.00

розрахунковий норматив

розрахунковий норматив-фіксована сума

ТзОВ "Енергія - Новояворівськ"

1,337,462.32

1,337,462.32

89,164.15

100% - фіксована сума

100%

ПАТ "Полтаваобленерго"

25,866,517.05

25,866,517.05

1,724,434.47

100% - фіксована сума

100%

0.00

ПАТ "Миколаївобленерго"

3,719,536.74

3,719,536.74

247,969.12

100% - фіксована сума

100%

0.00

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

0.00

ПрАТ "Київобленерго"

23,902,259.71

23,902,259.71

1,593,483.98

100% - фіксована сума

100%

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

170,878,584.79

170,878,584.79

11,391,905.65

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

ПрАТ "Рівнеобленерго"

29,143,577.49

29,143,577.49

1,942,905.17

100% - фіксована сума

100%

ПАТ "Хмельницькобленерго"

1,055,382.41

1,055,382.41

70,358.83

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

АТ "Житомиробленерго"

2,061,596.47

2,061,596.47

137,439.76

100% - фіксована сума

100%

0.00

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

5,705,646.58

5,705,646.58

380,376.44

100% - фіксована сума

100%

0.00

ПАТ "Черкасиобленерго"

12,179,207.85

12,179,207.85

811,947.19

100% - фіксована сума

100%

0.00

АТ Прикарпаттяобленерго

15,482,567.61

15,482,567.61

1,032,171.17

100% - фіксована сума

100%

0.00

ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"

57,134,596.49

57,134,596.49

3,808,973.10

100% - фіксована сума

100%

0.00

ПрАТ "Львiвобленерго"

43,152,371.28

43,152,371.28

2,876,824.75

100% - фіксована сума

100%

ВАТ "Тернопiльобленерго"

12,557,492.99

12,557,492.99

837,166.20

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

641,003.81

641,003.81

42,733.59

100% - фіксована сума

100%

АК Харківобленерго

13,375,447.35

13,375,447.35

891,696.49

100% - фіксована сума

100%

ПрАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

3,069,777.08

3,069,777.08

204,651.81

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

100%

100% - фіксована сума

ТзОВ "Енергія Новий-Розділ"

ПАТ "Чернігівобленерго"
Всього по ЕЗТ

2,518,650,876.71

1,642,751,918.41

1,976,348,563.75

958,138,809.72

190,729,370.46

555,974,237.86

621,297,239.94

0.00

0.00

8,463,891,016.85

564,259,401.12

0.00
2,203,353.86
0.00
273,484.47

0.00
528,906.02
0.00
0.00
94,266.36
19,924.64
362,305,787.89

УТОЧНЕННЯ
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 26 червня 2018 року № 567

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
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 енергопостачальників, що
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на
закріпленій території, та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії», листи
ДП «Енергоринок» від 02 липня 2018 року № 07/29-8451, від 05 липня 2018
року № 07/26-8528 та від 10 липня 2018 року № 07/26-8849, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 26 червня 2018 року № 567 «Про
алгоритм перерахувань коштів на липень 2018 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок ВАТ
«Тернопільобленерго», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», ПрАТ «ЕК
«Чернівціобленерго», АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ

2

«Київобленерго», АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», ПАТ «Черкасиобленерго»,
ПрАТ
«Львівобленерго»,
АТ
«Прикарпаттяобленерго»,
ПрАТ
«Рівнеобленерго», ПАТ «Миколаївобленерго», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»,
АК «Харківобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», ТзОВ «Енергія-Новий
Розділ», ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» та ТОВ «ДТЕК Високовольтні
мережі» відповідно до нормативу, зазначеного у додатку 1 до постанови,
установи АТ «Ощадбанк» перераховують установлену 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) рядки 2 − 5, 7, 9 − 14, 16, 17, 19 − 22, 25 − 31, 33 додатка 1 викласти в
такій редакції:
«
2 ВАТ «Тернопільобленерго»
100,00 0,00
-837 166,20
3 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
100,00 0,00
-70 358,83
4 ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
100,00 0,00
-204 651,81
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
5
100,00 0,00
-380 376,44
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
7 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
25,23 74,77 -32 898 808,20
ТОВ «Луганське енергетичне
9
37,80 62,20 -8 343 951,46
об'єднання»
10 ПрАТ «Київобленерго»
100,00 0,00
-1 593 483,98
11 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
100,00 0,00
-137 439,76
12 ПАТ «Черкасиобленерго»
100,00 0,00
-811 947,19
13 ПАТ «Чернігівобленерго»
100,00 0,00
0,00
14 ПрАТ «Львівобленерго»
100,00 0,00
-2 876 824,75
16 АТ «Прикарпаттяобленерго»
100,00 0,00
-1 032 171,17
17 ПрАТ «Рівнеобленерго»
100,00 0,00
-1 942 905,17
19 ПАТ «Миколаївобленерго»
100,00 0,00
-247 969,12
20 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
100,00 0,00
-3 808 973,10
21 АК «Харківобленерго»
100,00 0,00
-891 696,49
22 ПАТ «Полтаваобленерго»
100,00 0,00
-1 724 434,47
25 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
1,20
98,80 -98 839 650,40
26 ДП «Регіональні електричні мережі»
3,36
96,64 -391 814 573,78
27 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
18,13 81,87
0,00

3

28
29
30
31
33

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»

100,00
100,00
6,89
100,00
13,58

0,00
0,00
93,11
0,00
86,42

-42 733,59
-89 164,15
-4 021 391,21
-11 391 905,65
-256 824,20
».

2. Ця постанова набирає чинності з 11 липня 2018 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

УТОЧНЕННЯ
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 26 червня 2018 року № 567 «Про алгоритм перерахувань
коштів на липень 2018 року»
Постановою від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на
липень 2018 року» НКРЕКП затвердила на липень 2018 року нормативи відрахувань
коштів на поточні рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську
діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ), та
на поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, 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 червня 2013 року № 700 (далі – Порядок), у
тому числі з одночасним встановленням для деяких енергопостачальних компаній
сум додаткових утримань коштів з їхніх поточних рахунків протягом 22 діб липня
2018 року, у зв’язку із невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію,
куповану на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом
2015 – 2017 років та січня – червня 2018 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок
ЕЗТ у тому числі:
- за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором (заступником
директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк надається до НКРЕКП,
у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим, оплата ЕЗТ
за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням непроведених у
попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії,
яку споживає населення) становила менше 100 %-ї вартості електроенергії
попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ встановлюється у розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1
розділу V цього Порядку за формулою 2.
При цьому у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за
розрахунковим, оплата ЕЗТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з урахуванням
непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням
Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті
електричної енергії, яку споживає населення) становила 100 %-у вартість
електроенергії попереднього розрахункового місяця, норматив відрахувань коштів
на поточний рахунок ЕЗТ залишається 100 %-им із додатковим щодобовим
рівномірним утриманням суми коштів непроведених у попередньому

розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету Міністрів України
щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає
населення, яка розраховується згідно з розділом VII цього Порядку;
- 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).
Слід зазначити, що з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ НКРЕКП
листом від 05.07.2018 № 5839/28/7-18 звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно
надання станом на 09.07.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП «Енергоринок»
електроенергію у 2015 – 2017 роках та у січні − травні 2018 року;
- заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у липні 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 09.07.2018 № 07/26-8835) щодо виконання
ЕЗТ фінансових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за електричну енергію,
куповану протягом 2015 – 2017 років та січня – липня 2018 року, ряд ЕЗТ має
прострочену заборгованість за електричну енергію та недоплату відповідно до
прогнозованої вартості товарної продукції, купованої в ДП «Енергоринок», за 8 діб
липня 2018 року (станом на 09.07.2018).
Разом з тим, на виконання пункту 4.1 розділу IV Порядку ДП «Енергоринок»
поінформувало НКРЕКП щодо стану розрахунків ЕЗТ, яким у червні 2018 року було
встановлено 100 % алгоритм перерахувань коштів на їх поточні рахунки, а саме:
− відсутності простроченої заборгованості перед оптовим постачальником
електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації заборгованості
(лист від 02.07.2018 № 07/29-8451);
− відсутності заборгованості перед оптовим постачальником електричної
енергії за куповану електроенергію червня 2018 року (за оперативною інформацією)
станом на 05.07.2018 (лист від 05.07.2018 № 07/26-8528).
Враховуючи викладене вище, а також інформацію ДП «Енергоринок» щодо
виконання фінансових зобов’язань ЕЗТ за куповану електроенергію, надану у

відповідності до норм Порядку, з метою покращення платіжно-розрахункових
відносин на ОРЕ, виноситься питання щодо прийняття з 11.07.2018 змін до
постанови НКРЕКП від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на
липень 2018 року».
Також зазначаємо, що ураховуючи інформацію ДП «Енергоринок» станом на
09.07.2018, а саме переплати деякими ЕЗТ за електроенергію червня 2018 року, а
також зважаючи на те, що 09.07.2018 ДП «Енергоринок» було проведено
Економічну Раду, у тому числі з метою зарахування деяким ЕЗТ переплат за
куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію, як оплату за минулі періоди та/або
зарахування в оплату поточного періоду, НКРЕКП листом звернулася до
ДП «Енергоринок» стосовно надання оновленої інформації станом на 10.07.2018
щодо:
- неврегульованої заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП «Енергоринок»
електроенергію у 2015 – 2017 році та у січні − травні 2018 року;
- заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у липні 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, у разі надання ДП «Енергоринок» інформації (у відповідності
до норм Порядку), НКРЕКП 10 липня 2018 року підготує проект рішення щодо
внесення з 11 липня 2018 року змін до постанови НКРЕКП від 26.06.2018 № 567
«Про алгоритм перерахувань коштів на липень 2018 року» та розмістить його на
офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

Інформація щодо заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП "Енергоринок" електроенергію
у 2015 - 2017 роках та січні - липні 2018 року (відповідно до прогнозованої вартості товарної продукції станом на 09.07.2018 (згідно листа ДП "Енергоринок") та прострочених платежів реструкт. заборгованості)
Неврегульована прострочена заборгованість

ЕК за регульованим тарифом

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

Заборгованість
2017 року (КТ
територія)

грн

грн

грн

1

2

3

Заборгованість
Заборгованість
за січень за червень 2018
травень 2018
року
року

4

5

Заборгованість
за 8 діб липня
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=8/15 днів

Загальна сума
заборгованості
ЕЗТ

Погашення
заборгованості
ЕК протягом 15
банківських днів
липня 2018 року

Пропонується

Затверджено постановою НКРЕКП
від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм
перерахувань коштів на липень 2018
року»

ПАТ "Запоріжжяобленерго"

13,692,821.56

49,958,921.30

63,651,742.86

4,243,449.52

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

8,646,867.94

123,962,753.91

132,609,621.85

8,840,641.46

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

ДП "Регіональні електричні мережі"
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

2,137,033,602.56 1,641,831,151.91 1,305,208,395.70
381,617,274.15

920,766.50

671,140,168.05

637,054,821.46

107,901,764.51

43,859,232.66

5,872,888,968.80

391,525,931.25

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

319,887,470.23

83,603,200.63

22,550,689.85

1,479,719,569.41

98,647,971.29

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

164,323,544.88

164,323,544.88

10,954,902.99

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив

565,018,379.92

37,667,891.99

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

311,618.24

20,774.55

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума
100%

Укрзалізниця

565,018,379.92

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
311,618.24

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"
ТзОВ "Енергія - Новояворівськ"

1,430,253.82

1,430,253.82

95,350.25

100% - фіксована сума

ПАТ "Полтаваобленерго"

18,716,815.43

18,716,815.43

1,247,787.70

100% - фіксована сума

100%

ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

104,814,079.23

104,814,079.23

6,987,605.28

100% - фіксована сума

100%

ПАТ "Миколаївобленерго"

19,028,870.72

19,028,870.72

1,268,591.38

100% - фіксована сума

100%

ПрАТ "Київобленерго"

7,467,991.81

7,467,991.81

497,866.12

100% - фіксована сума

100%

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

190,316,646.30

190,316,646.30

12,687,776.42

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

ПрАТ "Рівнеобленерго"

24,931,444.24

24,931,444.24

1,662,096.28

100% - фіксована сума

100%

ПАТ "Хмельницькобленерго"

1,822,756.76

1,822,756.76

121,517.12

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

АТ "Житомиробленерго"

3,339,833.47

3,339,833.47

222,655.56

100% - фіксована сума

100%

ПАТ "Вінницяобленерго"

2,145,225.09

2,145,225.09

143,015.01

100% - фіксована сума

100%

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»

125,188,189.85

125,188,189.85

8,345,879.32

100% - фіксована сума

100%

АТ Прикарпаттяобленерго

18,519,888.87

18,519,888.87

1,234,659.26

100% - фіксована сума

100%

ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"

39,454,784.69

39,454,784.69

2,630,318.98

100% - фіксована сума

100%

ПрАТ "Львiвобленерго"

33,509,505.50

33,509,505.50

2,233,967.03

100% - фіксована сума

100%

ВАТ "Тернопiльобленерго"

14,367,607.73

14,367,607.73

957,840.52

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

ТзОВ "Енергія Новий-Розділ"

1,261,366.56

1,261,366.56

84,091.10

100% - фіксована сума

100%

АК Харківобленерго

4,271,737.39

4,271,737.39

284,782.49

100% - фіксована сума

100%

445,222.73

445,222.73

29,681.52

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

0.00

0.00

100%

100% - фіксована сума

8,889,555,666.15

592,637,044.41

ПрАТ "ЕК "Чернівціобленерго"
ПАТ "Чернігівобленерго"
Всього по ЕЗТ

2,518,650,876.71 1,642,751,918.41 1,976,348,563.75

979,593,599.43

191,504,965.14

841,765,687.58

738,940,055.13

УТОЧНЕННЯ
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 26 червня 2018 року № 567

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
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 енергопостачальників, що
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на
закріпленій території, та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії», листи
ДП «Енергоринок» від 02 липня 2018 року № 07/29-8451, від 05 липня 2018
року № 07/26-8528 та від 09 липня 2018 року № 07/26-8835, Національна
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 26 червня 2018 року № 567 «Про
алгоритм перерахувань коштів на липень 2018 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок ПАТ
«Вінницяобленерго»,
ВАТ
«Тернопільобленерго»,
АТ
«ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»,
ПрАТ
«ЕК
«Чернівціобленерго»,

2

АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», ПрАТ «Київобленерго»,
АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»,
ПрАТ
«Львівобленерго»,
АТ
«Прикарпаттяобленерго»,
ПрАТ
«Рівнеобленерго»,
ПАТ
«Миколаївобленерго», АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО», АК «Харківобленерго»,
ПАТ «Полтаваобленерго», ТзОВ «Енергія-Новий Розділ», ТзОВ НВП «ЕнергіяНовояворівськ», ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та ПрАТ «ДТЕК
КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» відповідно до нормативу, зазначеного у
додатку 1 до постанови, установи АТ «Ощадбанк» перераховують установлену
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) рядки 1 − 5, 7, 9 − 11, 13, 14, 16, 17, 19
викласти в такій редакції:
«
1 ПАТ «Вінницяобленерго»
100,00
2 ВАТ «Тернопільобленерго»
100,00
3 АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»
100,00
4 ПрАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
100,00
АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ
5
100,00
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
7 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
25,23
ТОВ «Луганське енергетичне
9
37,80
об'єднання»
10 ПрАТ «Київобленерго»
100,00
11 АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»
100,00
13 ПАТ «Чернігівобленерго»
100,00
14 ПрАТ «Львівобленерго»
100,00
16 АТ «Прикарпаттяобленерго»
100,00
17 ПрАТ «Рівнеобленерго»
100,00
19 ПАТ «Миколаївобленерго»
100,00
20 АТ «ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО»
100,00
21 АК «Харківобленерго»
100,00
22 ПАТ «Полтаваобленерго»
100,00
25 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля»
1,20
26 ДП «Регіональні електричні мережі»
3,36

− 22, 25 − 33 додатка 1

0,00
0,00
0,00
0,00

-143 015,01
-957 840,52
-121 517,12
-29 681,52

0,00

-8 345 879,32

74,77

-37 667 891,99

62,20

-8 840 641,46

0,00
-497 866,12
0,00
-222 655,56
0,00
0,00
0,00
-2 233 967,03
0,00
-1 234 659,26
0,00
-1 662 096,28
0,00
-1 268 591,38
0,00
-2 630 318,98
0,00
-284 782,49
0,00
-1 247 787,70
98,80 -98 647 971,29
96,64 -391 525 931,25

3

27
28
29
30
31
32
33

ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ПАТ «Укрзалізниця»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»
ПАТ «Запоріжжяобленерго»

18,13
100,00
100,00
6,89
100,00

81,87
0,00
0,00
93,11
0,00

-20 774,55
-84 091,10
-95 350,25
-10 954 902,99
-12 687 776,42

100,00

0,00

-6 987 605,28

13,58

86,42

-4 243 449,52
»;

2. Ця постанова набирає чинності з 11 липня 2018 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 26 червня 2018 року № 567 «Про алгоритм перерахувань
коштів на липень 2018 року»
Постановою від 26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на
липень 2018 року» НКРЕКП затвердила на липень 2018 року нормативи
відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій
території (далі – ЕЗТ), та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії, 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 червня 2013 року № 700 (далі –
Порядок), у тому числі з одночасним встановленням для деяких
енергопостачальних компаній сум додаткових утримань коштів з їхніх поточних
рахунків протягом 22 діб липня 2018 року, у зв’язку із невиконанням фінансових
зобов’язань за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електричної енергії
України (далі – ОРЕ) протягом 2015 – 2017 років та січня – червня 2018 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ у тому числі:
- за інформацією ДП «Енергоринок», підписаною директором
(заступником директора) та головним бухгалтером, яка в одноденний строк
надається до НКРЕКП, у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за
розрахунковим, оплата ЕЗТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з
урахуванням непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків
згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та
субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення) становила
менше 100 %-ї вартості електроенергії попереднього розрахункового місяця,
норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ЕЗТ встановлюється у
розмірі, який розраховано відповідно до пункту 5.1 розділу V цього Порядку за
формулою 2.
При цьому у разі якщо 3-го банківського дня місяця, наступного за
розрахунковим, оплата ЕЗТ за куповану на ОРЕ електричну енергію (з
урахуванням непроведених у попередньому розрахунковому місяці розрахунків
згідно з рішенням Кабінету Міністрів України щодо компенсації пільг та
субсидій по оплаті електричної енергії, яку споживає населення) становила
100 %-у вартість електроенергії попереднього розрахункового місяця, норматив
відрахувань коштів на поточний рахунок ЕЗТ залишається 100 %-им із
додатковим щодобовим рівномірним утриманням суми коштів непроведених у

попередньому розрахунковому місяці розрахунків згідно з рішенням Кабінету
Міністрів України щодо компенсації пільг та субсидій по оплаті електричної
енергії, яку споживає населення, яка розраховується згідно з розділом VII цього
Порядку;
- 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
сум коштів, які додатково перераховуються ЕЗТ (утримаються з нього).
Слід зазначити, що з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ
НКРЕКП листом звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно надання станом на
09.07.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП «Енергоринок»
електроенергію у 2015 – 2017 році та у січні − травні 2018 року;
- заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у липні 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 09 липня 2018 року підготує проект
рішення щодо внесення з 11 липня 2018 року змін до постанови НКРЕКП від
26.06.2018 № 567 «Про алгоритм перерахувань коштів на липень 2018 року» та
розмістить його на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

