ПРОТОКОЛ
відкритого обговорення схваленого проекту рішення, що має ознаки
регуляторного акта, – постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(НКРЕКП), «Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики,
від 13 червня 2013 року № 700»
м. Київ
Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
вул. Смоленська, 19
26.12.2018 10-00

кім. 123

29.12.2018 12-00

корпус 2, кім.2

На обговоренні присутні:
Власенко Ю. М.

начальник Управління енергоринку НКРЕКП
(Головуючий)

Олексюк М. І.

заступник начальника відділу нормативно-правового
забезпечення ринків електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Шамрелюк Ю. С.

головний спеціаліст відділу нормативно-правового
забезпечення ринків електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Табачук О. І.

провідний спеціаліст відділу платіжно-розрахункових
відносин на ринках електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Бойко Ю. М.

заступник директора з економіки та фінансів
ДП «Енергоринок»

Дорохов В. С.

заступник начальника Департаменту економіки та
фінансів ДП «Енергоринок»

Могилян І. О.

провідний економіст відділу по роботі з боргами
ДП «Енергоринок»

Стахурський М. Л.

заступник директора департаменту корпоративного
бізнесу АТ «Ощадбанк»

Куусеметс О. Ю.

начальник управління департаменту корпоративного

бізнесу АТ «Ощадбанк»
Павленко М. В.

провідний економіст АТ «Харківобленерго»

Мусієнко С. О.

начальник відділу ДТЕК Мережі

Сердобольська С. І.

радник генерального директора
ПрАТ «ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»

Гуляєв С. В.

провідний фахівець ТОВ «Київські енергетичні
послуги»

Ващук П. С.

заступник директора фінансів ПрАТ «Київобленерго»

Корібут Я. О.

радник генерального директора ТОВ «ДТЕК
Східенерго»

Горуля Ю. В.

Начальник відділу економіки і фінансів
ДПЗД «Укрінтеренерго»

Джафарова О. А.

Представник компанії ВС Енерджі Інтернейшинл
України

Порядок денний:
Обговорення зауважень та пропозицій, наданих до проекту, що має
ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до
постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 13 червня 2013 року № 700».
Слухали:
Власенко Ю. М. зазначив, що відкрите обговорення схваленого
проекту рішення, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700»
(далі – Проект постанови) проводиться на виконання законів України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг», «Про особливості доступу до інформації
у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного
водопостачання та водовідведення», «Про електроенергетику» та «Про ринок
електричної енергії».
Проект постанови розроблено з метою врегулювання платіжнорозрахункових відносин на Оптовому ринку електричної енергії України
(далі − ОРЕ) на перехідний період до моменту запровадження
повномасштабного ринку електричної енергії на виконання Закону України
«Про ринок електричної енергії».

Слід зазначити, що у початковій редакції Проекту постанови, яка з
метою отримання зауважень та пропозицій від органів державної влади,
фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб була
оприлюднена шляхом розміщення на офіційному web-сайті НКРЕКП,
передбачалося встановлення порядку розподілу коштів лише з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання енергопостачальників, що
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на
закріпленій території (електропостачальників, які виконують функції
постачальника універсальних послуг (далі − ПУП)). Проте, НКРЕКП
отримала зауваження та пропозиції, надані ДП «Енергоринок» та Радою ОРЕ,
щодо включення до Проекту постанови норм, які передбачатимуть
здійснення розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність
з постачання електричної енергії на закріпленій території, зокрема
електропостачальника, на якого покладено функції постачальника «останньої
надії» (далі − ПОН) та енергопостачальників, у тому числі
правонаступниками яких є оператори системи розподілу (далі − ОСР).
Зазначена пропозиція підтримана.
Таким чином, зазначений Проект постанови визначає порядок
розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
ПУП, ПОН та ОСР.
Прийняття зазначеного проекту постанови НКРЕКП дозволить
забезпечити виконання вимог Законів України «Про ринок електричної
енергії» та «Про електроенергетику», забезпечити надходження коштів на
поточні рахунки ПУП, ПОН та ОСР, необхідних для здійснення ними
ліцензованої діяльності, а також забезпечити своєчасне виконання
фінансових зобов’язань з оплати за електричну енергію такими компаніями
оптовому постачальнику електричної енергії (далі − Оптовий постачальник)
на перехідний період до моменту запровадження повномасштабного ринку
електричної енергії, передбаченого Законом України «Про ринок електричної
енергії».
Бойко Ю. М. повідомив, що запропонований НКРЕКП Проект
постанови є документом, який встановлює порядок розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН та ОСР
та відображає основні принципи здійснення розрахунків зазначеними
компаніями з Оптовим постачальником, передбачені Договором між членами
Оптового ринку електричної енергії України.
В той же час, було запропоновано переглянути Проект постанови в
частині порядку та механізму надання інформації щодо заборгованості ПУП,
ПОН та ОСР установам АТ «Ощадбанк», зокрема встановлення НКРЕКП
алгоритму розподілу коштів з урахуванням довідок ДП «Енергоринок».
Куусеметс О. Ю. запропонувала внести зміни до Проекту постанови в
частині надання НКРЕКП до АТ «Ощадбанк» інформації щодо
виникнення/погашення заборгованості ПУП, ПОН та ОСР, яка в подальшому

належить до утримання з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання таких компаній.
В той же час, Власенко Ю. М. наголосив, що зазначене може мати
негативні
наслідки
для
компаній,
оскільки
інформація
щодо
виникнення/погашення заборгованості ПУП, ОСР та ПОН перед Оптовим
постачальником може змінюватися щоденно, а регламент прийняття рішень
НКРЕКП передбачає, що питання, які виносяться на розгляд НКРЕКП мають
бути оприлюднені на офіційному веб-сайті НКРЕКП за три робочих дні,
зазначена інформація втрачатиме свою актуальність.
Крім того, усі розрахунки щодо купівлі-продажу електричної енергії
здійснюються Оптовим постачальником, який є Розпорядником коштів на
ОРЕ, в той же час, у НКРЕКП відсутні будь-які інші джерела надходження
інформації щодо виникнення/погашення заборгованості ПУП, ОСР та ПОН
перед Оптовим постачальником.
Також, Головуючий наголосив, що НКРЕКП на виконання норм
Закону України «Про електроенергетику» та Закону України «Про ринок
електричної енергії» буде затверджено (встановлено) алгоритм розподілу
коштів (який діятиме до моменту впровадження повномасштабного ринку
електричної енергії), відповідно до якого ДП «Енергоринок» надаватиме
передбачену алгоритмом інформацію АТ «Ощадбанк», у зв’язку з чим
доцільним було б залишити зазначене питання без змін.
Також, в ході обговорення Проекту постанови іншими учасниками
було запропоновано розглянути можливість щодобового надання (до 10 00)
Оптовим постачальником оновленої інформації щодо розрахунків на ОРЕ до
АТ «Ощадбанк».
В свою чергу Бойко Ю. М. зазначив щодо необхідності опрацювання
зазначеної пропозиції, оскільки така щоденна інформація є оперативною та
може бути надана з використанням електронного цифрового підпису, та
запропонував перенести відкрите обговорення на 29.12.2018.
Також, у ході відкритого обговорення учасники погодились з
Головуючим щодо необхідності прийняття ряду запропонованих пропозицій
та зауважень, які є доцільними та були попередньо враховані НКРЕКП, про
що було зазначено у Таблиці зауважень та пропозицій до проекту
регуляторного акта «Про внесення змін до постанови Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня
2013 року № 700».
Вирішили:
Розгляд питання в частині обговорення (визначення) механізму та
порядку надання Оптовим постачальником інформації АТ «Ощадбанк» щодо
виникнення/погашення заборгованості ПУП, ОСР та ПОН за договорами
купівлі-продажу електричної енергії перенести на 29.12.2018.

На обговоренні присутні (продовження відкритого обговорення
26.12.2018):
Коваленко Д. В.

Член НКРЕКП

Власенко Ю. М.

начальник Управління енергоринку НКРЕКП
(Головуючий)

Чеховський А. А.

заступник директора Юридичного департаменту
НКРЕКП

Олексюк М. І.

заступник начальника відділу нормативно-правового
забезпечення ринків електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Шамрелюк Ю. С.

головний спеціаліст відділу нормативно-правового
забезпечення ринків електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Табачук О. І.

провідний спеціаліст відділу платіжно-розрахункових
відносин на ринках електроенергії Управління
енергоринку НКРЕКП

Бойко Ю. М.

заступник директора з економіки та фінансів
ДП «Енергоринок»

Дорохов В. С.

заступник начальника Департаменту економіки та
фінансів ДП «Енергоринок»

Король Н. І.

заступник директора з правових питань
ДП «Енергоринок»
начальник департаменту правового забезпечення
ДП «Енергоринок»

Сарасека Ю. В.
Стахурський М. Л.

заступник директора департаменту корпоративного
бізнесу АТ «Ощадбанк»

Куусеметс О. Ю.

начальник управління департаменту корпоративного
бізнесу АТ «Ощадбанк»

Павленко М. В.

провідний економіст АТ «Харківобленерго»

Гуляєв С. В.

провідний фахівець ТОВ «Київські енергетичні
послуги»

Ващук П. С.

заступник директора фінансів ПрАТ «Київобленерго»

Слухали (продовження відкритого обговорення 26.12.2018):
Власенко Ю. М. розпочав відкрите обговорення щодо внесення змін
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700» та попросив доповісти
Бойко Ю. М., оскільки питання в частині порядку та механізму надання
інформації щодо заборгованості ПУП, ПОН та ОСР установам
АТ «Ощадбанк» потребувало доопрацювання зі сторони ДП «Енергоринок».
Бойко Ю. М. зазначив, що надання інформації зі сторони
ДП «Енергоринок» до АТ «Ощадбанк» без встановлення алгоритму НКРЕКП
є порушенням Закону України «Про електроенергетику» (далі − Закон),
оскільки алгоритм оптового ринку електричної енергії − порядок розподілу
уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом
використання без платіжних доручень, який встановлюється Національною
комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг. Крім того, відповідно до статті 15 1 Закону кошти з
поточних
рахунків
із
спеціальним
режимом
використання
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території, перераховуються згідно з
алгоритмом оптового ринку електричної енергії. Враховуючи зазначене, на
думку представників юридичного департаменту ДП «Енергоринок», надання
довідок ДП «Енергоринок» установам АТ «Ощадбанк» може бути розцінене
як делегування Регулятором своїх повноважень ДП «Енергоринок» та
оскаржене в судовому порядку.
Коваленко Д. В. зазначив, що з метою уникнення можливих
негативних наслідків на ОРЕ у перехідному періоді до впровадження
повномасштабного ринку електричної енергії, ураховуючи норми законів
України «Про електроенергетику», «Про ринок електричної енергії» та
зважаючи на пропозиції ДП «Енергоринок», АТ «Ощадбанк» та інших
учасників щодо необхідності встановлення НКРЕКП алгоритму розподілу
коштів, в якому будуть зазначатися суми відрахувань у разі невиконання
фінансових зобов’язань ПУП, ПОН та ОСР, вважається прийнятним
встановлення НКРЕКП такого алгоритму.
Враховуючи зазначене, Головуючий підвів підсумки щодо погодження
пропозицій ДП «Енергоринок», АТ «Ощадбанк» та інших учасників в частині
встановлення НКРЕКП алгоритму розподілу коштів, у якому будуть
зазначатися суми відрахувань у разі невиконання фінансових зобов’язань
ПУП, ПОН та ОСР, а також запропоновано винести на розгляд НКРЕКП
проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня
2013 року № 700» з урахуванням пропозицій відповідно до таблиці (яка є
додатком до Протоколу), у якій зазначені зауваження та пропозиції, що
враховуються та не враховуються, та мотиви їх відхилення.

Вирішили:
1. Урахувати частково запропоновані зміни до Проекту постанови за
підсумками обговорення.
2. Результати обговорення схваленого Проекту постанови зведено в
таблицю (яка є додатком до Протоколу), в якій зазначено зауваження та
пропозиції, що враховуються та не враховуються, та мотиви їх відхилення.
3. За підсумками обговорення запропоновано винести на розгляд
НКРЕКП проект постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики, від 13 червня 2013 року № 700».

Головуючий − начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

Секретар

О. Табачук

ТАБЛИЦЯ
узгоджених позицій до проекту регуляторного акта
постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700»
Редакція спірної частини проекту
рішення/частини проекту рішення
1. Унести до постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах 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»,
зареєстрованої
в
Міністерстві юстиції України 10 липня 2013
року за
№ 1168/23700, такі зміни:

Зауваження та пропозиції

Спосіб врахування або мотиви
відхилення зауважень (пропозицій)
Пропонується підпункт 1 пункту 1 Постанови
викласти в такій редакції:
1) назву викласти в такій редакції: «Про
затвердження Порядку розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання
постачальників
універсальних
послуг, постачальника «останньої надії» та
операторів системи розподілу»;

1) назву викласти в такій редакції: «Про
затвердження Порядку розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання
електропостачальників,
що
виконують
функції
постачальників
універсальної послуги на закріпленій території»;
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Порядок розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання
електропостачальників,
що
виконують
функції
постачальників
універсальної послуги на закріпленій території.»

Пропонується підпункт 2 пункту 1 Постанови
викласти в такій редакції:
«1. Затвердити Порядок розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання
постачальників
універсальних
послуг, постачальника «останньої надії» та
операторів системи розподілу.»

3) Порядок 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 викласти в новій редакції,
що додається
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня
2019 року, але не раніше дня, наступного за
днем
її
опублікування
в
офіційному
друкованому виданні – газеті «Урядовий
кур’єр», та діє до 01 липня 2019 року.

Порядок розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом
використання електропостачальників, що
виконують функції постачальників
універсальної послуги на закріпленій
території

1. Цей
Порядок
визначає
алгоритм
розподілу коштів з поточних рахунків із
спеціальним
режимом
використання
електропостачальників, що виконують функції
постачальників універсальної послуги на
закріпленій території (далі – ПУП), на поточні
рахунки ПУП та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії (далі –
Оптовий постачальник).

Пропонується пункт 2 Постанови викласти в
такій редакції:
2. Ця постанова набирає чинності з дня її
опублікування в офіційному друкованому виданні
– газеті «Урядовий кур’єр» та діє до 01 липня 2019
року.
ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Доопрацьована редакція з урахуванням
Пропонується назву Порядку викласти в пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ
наступній редакції:
Порядок розподілу коштів з поточних
Порядок розподілу коштів з поточних рахунків
рахунків із спеціальним режимом
із спеціальним режимом використання
використання постачальників універсальних
електропостачальників, що виконують функції
послуг, постачальника «останньої надії» та
постачальників універсальної послуги на
операторів системи розподілу
закріпленій території, операторів системи
розподілу та постачальника «останньої надії»
ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Доопрацьована редакція з урахуванням
Пропонується пункт 1 Порядку викласти в пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ:
наступній редакції:
1. Цей Порядок визначає алгоритм розподілу
1. Цей Порядок визначає алгоритм розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним
коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом режимом використання електропостачальників,
використання електропостачальників, що виконують що
виконують
функції
постачальника
функції постачальників універсальної послуги на універсальних послуг (далі – ПУП) та
закріпленій території (далі – ПУП), операторів постачальника «останньої надії» (далі – ПОН) на
системи розподілу (далі – ОСР) та постачальника закріпленій
території,
операторів
системи
«останньої надії» (далі – ПОН) на поточні рахунки розподілу (у тому числі, як правонаступників
ПУП, ОСР, ПОН та на поточний рахунок із енергопостачальників,
що
здійснюють
спеціальним режимом використання оптового господарську діяльність з постачання електричної
постачальника електричної енергії (далі – Оптовий енергії на закріпленій території) (далі – ОСР) на

постачальник).

поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії (далі
– Оптовий постачальник).

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 4 Порядку викласти в
наступній редакції:
4. Кошти від споживачів електричної енергії, що
надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання ПУП, ОСР, ПОН розподіляються
уповноваженим банком на поточні рахунки ПУП,
ОСР, ПОН та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання Оптового постачальника з
урахуванням вимог, визначених пунктами 5 − 8 цього
Порядку.

Пропонується погодитись з пропозицією
ДП «Енергоринок»,
Ради
ОРЕ,
проте,
ураховуючи доповнення Порядку новим
пунктом 7, пункт 8 вважати пунктом 9.
4. Кошти від споживачів електричної енергії,
що надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання ПУП, ПОН, ОСР
розподіляються уповноваженим банком на поточні
рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання Оптового
постачальника з урахуванням вимог, визначених
пунктами 5 − 9 цього Порядку.

2. Метою цього Порядку є забезпечення
належного функціонування Оптового ринку
електричної енергії України шляхом здійснення
прозорих розрахунків на ньому.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у
значеннях, наведених у законах України «Про
ринок
електричної
енергії»,
«Про
електроенергетику» та Договорі між членами
Оптового ринку електричної енергії України.

4. Кошти від споживачів електричної
енергії, що надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання ПУП,
розподіляються уповноваженим банком на
поточні рахунки ПУП та на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника з урахуванням вимог, визначених
пунктами 5 − 8 цього Порядку.

ПрАТ «Київобленерго»
Пропонується пункт 4 Порядку викласти в
За результатами обговорення вирішено
наступній редакції:
відхилити пропозицію, оскільки встановлення
4. Кошти від споживачів електричної енергії, що алгоритму розподілу коштів передбачено
надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом пунктом 11 Порядку

використання ПУП, розподіляються уповноваженим
банком на підставі затвердженого НКРЕКП
алгоритму розподілу коштів відповідно до п.10
цього порядку на поточні рахунки ПУП та на
поточний рахунок із спеціальним
режимом
використання Оптового постачальника з урахуванням
вимог, визначених пунктами 5 − 8 цього Порядку.
5. У разі виникнення заборгованості ПУП
перед Оптовим постачальником за куповану
електричну енергію відповідно до фінансових
зобов’язань
між
ПУП
та
Оптовим
постачальником Оптовий постачальник на
наступний банківський день після виникнення
заборгованості надає уповноваженому банку та
НКРЕКП довідку, підписану директором
(заступником
директора)
та
головним
бухгалтером
(заступником
головного
бухгалтера) Оптового постачальника, щодо суми
заборгованості ПУП, що має бути перерахована
з поточного рахунка із спеціальним режимом
використання ПУП на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника, та дати, з якої має початись таке
перерахування.

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 5 Порядку викласти в
наступній редакції:
5.
У разі наявності заборгованості ОСР, як
правонаступника ЕЗТ, виникнення заборгованості
ПУП, ПОН
перед Оптовим постачальником за
куповану електричну енергію відповідно до
фінансових зобов’язань з оплати електричної
енергії, Оптовий постачальник:
–
на другий банківський день після
виникнення заборгованості ПОН;
– на третій банківський після виникнення
заборгованості ПУП;
– та на останній день кожного місяця до
повного погашення заборгованості
ОСР (як
правонаступника ЕЗТ)
надає НКРЕКП довідку, підписану директором
(заступником директора) та головним бухгалтером
(заступником головного бухгалтера) Оптового
постачальника, щодо суми заборгованості ПУП, ОСР,
ПОН, що має бути перерахована з поточного рахунка
із спеціальним режимом використання ПУП, ОСР,
ПОН на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Оптового постачальника.
НКРЕКП вносить відповідні зміни до
алгоритму ПУП, ОСР, ПОН, із зазначенням дати, з
якої має початись таке перерахування.

Погоджує
частково
з
урахуванням
пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ,
ТОВ «Київські енергетичні послуги» та
АТ «Ощадбанк». За результатами відкритого
обговорення пропонує викласти пункт 5 в такій
редакції:
5 У разі наявності заборгованості ОСР,
виникнення заборгованості ПУП, ПОН перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію відповідно до фінансових зобов’язань з
оплати електричної енергії, Оптовий постачальник
надає до 10:00 НКРЕКП довідку, підписану
директором (заступником директора) та головним
бухгалтером (заступником головного бухгалтера)
Оптового постачальника, щодо сум заборгованості
ПУП, ПОН та ОСР, що мають бути перераховані з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання ПУП, ПОН, ОСР на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання
Оптового постачальника:
на другий банківський день після виникнення
заборгованості та на наступний банківський день
здійснення остаточного розрахунку ПОН;
на третій банківський день після виникнення
заборгованості та на наступний банківський день
здійснення остаточного розрахунку ПУП;
з наступного банківського дня після набрання
чинності Порядку та в подальшому першого числа
кожного місяця щодо наявності заборгованості

ОСР.
НКРЕКП на підставі довідок, отриманих від
Оптового постачальника, затверджує та доводить
до відома уповноваженому банку зміни до
алгоритму розподілу коштів.
АТ «Харківобленерго»
Пропонується пункт 5 Порядку викласти в
наступній редакції:
«У разі виникнення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію відповідно до фінансових зобов’язань між
ПУП та Оптовим постачальником, Оптовий
постачальник після 3-х банківських днів кожного
етапу після виникнення заборгованості повідомляє
ПУП та надає уповноваженому банку та НКРЕКП
довідку,
підписану
директором
(заступником
директора) та головним бухгалтером (заступником
головного бухгалтера) Оптового постачальника, щодо
суми заборгованості ПУП, що має бути перерахована
рівномірними частками на кількість банківських
днів відповідного періоду з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання ПУП на
поточний рахунок із спеціальним
режимом
використання Оптового постачальника, та дати, з якої
має початись таке перерахування.».
(Передбачити можливість здійснення доплати за
куповану електричну енергію протягом 3-х
банківських днів після кожного етапу (що також
передбачено проектом договору між ПУП та
Оптовим постачальником))

Не підтримуємо, оскільки за результатами
відкритого обговорення, пунктом 5 Порядку
узгоджено
терміни
надання
Оптовим
постачальником довідок, зокрема для ПУП на
третій банківський день після виникнення
заборгованості.

АТ «Ощадбанк»
Пропонується пункт 5 Порядку викласти в
наступній редакції:
5. У разі виникнення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію відповідно до фінансових зобов'язань між

Погоджуємо
частково,
оскільки
за
результатами
обговорення
враховано
пропозиції ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ, у
яких зазначаються терміни виникнення
заборгованості

Щодо перерахувань коштів рівномірними
частками пропозицію відхилено, оскільки
такий порядок відрахувань коштів може
сприяти нарощуванню заборгованості деякими
ПУП перед Оптовим постачальником з оплати
електричної енергії

ПУП та Оптовим постачальником Оптовий
постачальник на наступний банківський день після
виникнення заборгованості надає НКРЕКП довідку
підписану директором(заступником директора) та
головним
бухгалтером(заступником
головного
бухгалтера) Оптового постачальника, щодо суми
заборгованості ПУП, що має бути перерахована з
поточного рахунку із спеціальним режимом
використання ПУП на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника, та дати, з якої має початись таке
перерахування. НКРЕКП на підставі довідки,
отриманої від Оптового постачальника, затверджує
та доводить до відома уповноваженому банку зміни
до алгоритму розподілу коштів в частині суми
заборгованості ПУП, що має бути перерахована з
поточного рахунку із спеціальним режимом
використання ПУП на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника.
(Згідно ст.1 ЗУ «Про електроенергетику»
алгоритм оптового ринку електричної енергії
встановлюється НКРЕКП та доводиться до
виконання уповноваженому банку)
ПрАТ «Київобленерго»
Пропонується пункт 5 Порядку викласти в
наступній редакції:
5. У разі виникнення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію відповідно до фінансових зобов’язань
договору купівлі-продажу електричної енергії між
Державним підприємством «Енергоринок» та
електропостачальником, який виконує функцію
постачання універсальних послуг
між ПУП та
Оптовим постачальником, Оптовий постачальник на
наступний банківський день після виникнення
заборгованості надає уповноваженому банку та

Відхилено. Виключення терміну «фінансові
зобов’язання» є недоцільним, оскільки він
включає в себе усі зобов’язання за куповану
електричну енергію у Оптового постачальника.
В ході відкритих обговорень питання щодо
не врахування у заборгованості
ПУП
непроведених пільг та субсидій за попередні
періоди
наростаючим
підсумком
було
відхилено, оскільки зазначене сприятиме
погіршенню розрахунків на ОРЕ та зростанню
заборгованості перед виробниками електричної
енергії. Слід врахувати, що здійснення

НКРЕКП
довідку,
підписану
директором
(заступником директора) та головним бухгалтером
(заступником головного бухгалтера) Оптового
постачальника, щодо суми заборгованості ПУП (яка
не враховує заборгованість з компенсації пільг та
субсидій за попередні періоди наростаючим
підсумком), що має бути перерахована з поточного
рахунка із спеціальним режимом використання ПУП
на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Оптового постачальника, та дати, з якої
має початись таке перерахування.
При цьому попередня довідка скасовується.
(Фінансові зобов’язання між ПУП та Оптовим
постачальником визначаються в договорі купівліпродажу електричної енергії між Державним
підприємством
«Енергоринок»
та
електропостачальником, який виконує функцію
постачання універсальних послуг. На нашу думку не
доцільно дублювати такі положення в порядку, з
метою уникнення можливих невідповідностей в
майбутньому.
Пропонується зменшувати заборгованість на
величину не проведених пільг та субсидій.
З метою уникнення непорозумінь в частині
визначення суми перерахування з поточних рахунків,
пропонується використовувати інформацію з
останньої
довідки,
яка
буде
формуватись
наростаючим підсумком)

остаточних розрахунків ПУП повинно бути 14го числа місяця, наступного за розрахунковим,
та з виробниками − до 15-го числа місяця,
наступного за розрахунковим.
Відхилено, оскільки за результатами
обговорення
вирішено,
що
інформація
доводиться до уповноваженого банку НКРЕКП,
а не довідками ДП «Енергоринок».

ТОВ «Київські енергетичні послуги»
За результатами відкритого обговорення
Пропонується пункт 5 Порядку викласти в погоджуємо в частині встановлення терміну
наступній редакції:
надання інформації в редакції, що наведена
5. У разі виникнення заборгованості ПУП перед вище.
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію відповідно до фінансових зобов’язань між
ПУП та Оптовим постачальником Оптовий
постачальник на наступний банківський день після
виникнення
заборгованості
надає
до
10-00

уповноваженому банку та НКРЕКП довідку,
підписану директором (заступником директора) та
головним бухгалтером (заступником головного
бухгалтера) Оптового постачальника, щодо суми
заборгованості ПУП, що має бути перерахована з
поточного рахунка із спеціальним режимом
використання ПУП на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника, та дати, з якої має початись таке
перерахування.
НКРЕКП надає відповідний
лист до
уповноваженого банку та ПУП, з зазначенням суми
заборгованості ПУП, що має бути перерахована з
поточного рахунка із спеціальним режимом
використання ПУП на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника, та дати, з якої має початись таке
перерахування.
Для цілей даного Порядку не вважаються
заборгованістю
суми
недоотриманих
ПУП
бюджетних коштів у розмірі, який зафіксований у
порядку передбаченому відповідним договором між
ПУП та Оптовим постачальником.
6. Сума
заборгованості
ПУП
перед
Оптовим
постачальником
визначається
відповідно до фінансових зобов’язань між ПУП
та Оптовим постачальником за поточний та
попередні розрахункові періоди.
Фінансові зобов’язання між ПУП та
Оптовим постачальником це:
забезпечення оплати станом на 20-те число
розрахункового місяця у розмірі 10 % від
вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 25-те число
розрахункового місяця у розмірі 20 % від

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 6 Порядку викласти в
наступній редакції:
6. Сума заборгованості ПУП перед Оптовим
постачальником
визначається
відповідно
до
фінансових зобов’язань з оплати електричної енергії
між ПУП та Оптовим постачальником за поточний та
попередні
розрахункові
періоди.
Фінансові
зобов’язання з оплати електричної енергії між ПУП
та Оптовим постачальником це: забезпечення оплати
станом на 20-те число розрахункового місяця у розмірі
10 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП
на розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом

В ході відкритих обговорень питання щодо
не врахування у заборгованості ПУП
непроведених пільг та субсидій за попередні
періоди
наростаючим
підсумком
було
відхилено, оскільки зазначене сприятиме
погіршенню розрахунків на ОРЕ та зростанню
заборгованості перед виробниками електричної
енергії. Слід врахувати, що здійснення
остаточних розрахунків ПУП повинно бути 14го числа місяця, наступного за розрахунковим,
та з виробниками − до 15-го числа місяця,
наступного за розрахунковим.
Погоджено редакцію ДП «Енергоринок» та
Ради ОРЕ та за результатами обговорення
уточнено в частині здійснення остаточних
розрахунків.
Тому,
пункт
6
Порядку
пропонується викласти в наступній редакції:
6. Сума заборгованості ПУП перед Оптовим
постачальником визначається відповідно до
фінансових зобов’язань з оплати електричної
енергії між ПУП та Оптовим постачальником за
поточний та попередні розрахункові періоди.
Фінансовими зобов’язаннями з оплати
електричної енергії
між ПУП та Оптовим

вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на останній
банківський день розрахункового місяця у
розмірі 30 % від вартості електричної енергії,
замовленої ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 5-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі
50 % від вартості електричної енергії, замовленої
ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 10-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі
70 % від вартості електричної енергії, замовленої
ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 14-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції.

на 25-те число розрахункового місяця у розмірі 20 %
від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом на
останній банківський день розрахункового місяця у
розмірі 30 % від вартості електричної енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий
місяць;
забезпечення оплати станом на 5-те число місяця,
наступного за розрахунковим, у розмірі 50 % від
вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом на
10-те число місяця, наступного за розрахунковим, у
розмірі 70 % від вартості електричної енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий
місяць;
забезпечення оплати станом на 14-те число місяця,
наступного
за
розрахунковим,
у
розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції.

постачальником є:
забезпечення оплати станом на 20-те число
розрахункового місяця у розмірі 10 % від вартості
електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 25-те число
розрахункового місяця у розмірі 20 % від вартості
електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на останній
банківський день розрахункового місяця у розмірі
30 % від вартості електричної енергії, замовленої
ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 5-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 50
% від вартості електричної енергії, замовленої
ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 10-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 70
% від вартості електричної енергії, замовленої
ПУП на розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 14-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції
(остаточний розрахунок).

АТ «Харківобленерго»
пропонується абзац 8 пункту 6 Порядку
викласти в наступній редакції:
«забезпечення оплати станом на 20-те число
місяця наступного за розрахунковим у розмірі 100%
вартості місячної товарної продукції.»
(Плата за спожиту протягом розрахункового
періоду електричну енергію вноситься не пізніше 20
числа наступного місяця, якщо договором не
встановлено іншого терміну (згідно пункту 4.12
розділу IV постанови НКРЕКП від 14.03.2018 № 312
«Про затвердження Правил роздрібного ринку

Відхилено, оскільки ДЧОРЕ, у тому числі
примірним
договором
купівлі-продажу
електричної енергії між ДП Енергоринок та
ПУП, остаточний розрахунок за куповану
електричну енергію здійснюється до 14 числа
(включно)
місяця,
наступного
за
розрахунковим.

електричної енергії»))
ПрАТ «Київобленерго»
Пропонується пункт 6 Порядку викласти в
наступній редакції:
6. Сума заборгованості ПУП перед Оптовим
постачальником
визначається
відповідно
до
фінансових зобов’язань договору купівлі-продажу
електричної енергії між Державним підприємством
«Енергоринок» та електропостачальником, який
виконує функцію постачання універсальних послуг
укладеного між ПУП та Оптовим постачальником
наростаючим підсумком за поточний та попередні
розрахункові періоди.
Фінансові зобов’язання між ПУП та Оптовим
постачальником це:
забезпечення оплати станом на 20-те число
розрахункового місяця у розмірі 10 % від вартості
електричної
енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 25-те число
розрахункового місяця у розмірі 20 % від вартості
електричної
енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на останній
банківський день розрахункового місяця у розмірі 30
% від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 5-те число місяця,
наступного за розрахунковим, у розмірі 50 % від
вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 10-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 70 %
від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць;
забезпечення оплати станом на 14-те число
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі 100 %

Відхилено. Виключення терміну «фінансові
зобов’язання» є недоцільним, оскільки він
включає в себе усі зобов’язання за куповану у
Оптового постачальника електричну енергію.
Зазначений графік виконання фінансових
зобов’язань ПУП визначений Примірним
договором купівлі-продажу електричної енергії
між Державним підприємством «Енергоринок»
та ПУП та необхідний у положеннях Порядку з
метою забезпечення стабільних розрахунків на
ринку електричної енергії.

вартості місячної товарної продукції.
(Фінансові зобов’язання між ПУП та Оптовим
постачальником визначаються в договорі купівліпродажу електричної енергії між Державним
підприємством
«Енергоринок»
та
електропостачальником, який виконує функцію
постачання універсальних послуг. На нашу думку не
доцільно дублювати такі положення в порядку, з
метою уникнення можливих невідповідностей в
майбутньому)
ТОВ «Київські енергетичні послуги»
Пропонується пункт 6 Порядку викласти в
Враховуємо,
зазначене
також
було
наступній редакції:
запропоновано ДП «Енергоринок» та Радою
6. Сума заборгованості ПУП перед Оптовим ОРЕ. Редакція пункту 6 Порядку наведена
постачальником
визначається
відповідно
до вище.
фінансових зобов’язань з оплати електричної енергії
між ПУП та Оптовим постачальником за поточний та
попередні
розрахункові
періоди.
Фінансові
зобов’язання з оплати електричної енергії між ПУП
та Оптовим постачальником це: забезпечення оплати
станом на 20-те число розрахункового місяця у розмірі
10 % від вартості електричної енергії, замовленої ПУП
на розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом
на 25-те число розрахункового місяця у розмірі 20 %
від вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом на
останній банківський день розрахункового місяця у
розмірі 30 % від вартості електричної енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий
місяць;
забезпечення оплати станом на 5-те число місяця,
наступного за розрахунковим, у розмірі 50 % від
вартості електричної енергії, замовленої ПУП на
розрахунковий місяць; забезпечення оплати станом на
10-те число місяця, наступного за розрахунковим, у
розмірі 70 % від вартості електричної енергії,
замовленої
ПУП
на
розрахунковий
місяць;

забезпечення оплати станом на 14-те число місяця,
наступного
за
розрахунковим,
у
розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції.
Відсутній

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується додати новий пункт 7 Порядку в
наступній редакції.
7. Сума заборгованості ПОН перед Оптовим
постачальником визначається відповідно до
фінансових зобов’язань з оплати електричної
енергії між ПОН та Оптовим постачальником за
поточний та попередні розрахункові періоди.
Фінансові зобов’язання з оплати електричної
енергії між ПОН та Оптовим постачальником це:
забезпечення оплати станом на 25-те число в
розмірі,
не
меншому очікуваної
вартості
електричної енергії 10 діб поточного місяця;
забезпечення оплати станом на 05 число місяця
наступного за розрахунковим в розмірі не меншому
очікуваної
вартості
20 діб розрахункового місяця; забезпечення оплати
станом на 14-те число місяця, наступного за
розрахунковим,
у
розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції.

Погоджуємо додати до Порядку новий
пункт 7 у редакції ДП «Енергоринок», Ради
ОРЕ та за результатами обговорення уточнено
в частині здійснення остаточних розрахунків.
Тому, пункт 7 Порядку пропонується викласти
в наступній редакції:
7. Сума заборгованості ПОН перед Оптовим
постачальником визначається відповідно до
фінансових зобов’язань з оплати електричної
енергії між ПОН та Оптовим постачальником за
поточний та попередні розрахункові періоди.
Фінансовими зобов’язаннями з оплати електричної
енергії між ПОН та Оптовим постачальником є:
забезпечення оплати станом на 25-те число в
розмірі не меншому очікуваної вартості
електричної енергії 10 діб поточного місяця;
забезпечення оплати станом на 05 число
місяця, наступного за розрахунковим, в розмірі не
меншому
очікуваної
вартості
20
діб
розрахункового місяця;
Відповідно пункти 7-10 Порядку вважати
забезпечення оплати станом на 14-те число
пунктами 8-11.
місяця, наступного за розрахунковим, у розмірі
100 % вартості місячної товарної продукції
(остаточний розрахунок).
Відповідно пункти 7-10 Порядку вважати
пунктами 8-11.

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
7. З коштів, які надійшли на поточні
Пропонується пункт 7 Порядку викласти в
Погоджуємося, що пункт 7 стає пунктом 8,
рахунки із спеціальним режимом використання
наступній редакції:
а також погоджуємо доповнення зазначеного
ПУП, установи уповноваженого банку щоденно
8. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із пункту 8 словами «ОСР, ПОН»
на підставі
довідки, наданої
Оптовим
спеціальним режимом використання ПУП, ОСР, ПОН
постачальником, починаючи з дати, зазначеної у

довідці, перераховують кошти на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання
Оптового постачальника до досягнення суми
заборгованості з метою повного погашення
заборгованості перед Оптовим постачальником
за куповану електричну енергію.

установи уповноваженого банку щоденно на підставі
довідки, наданої Оптовим постачальником, листа
(повідомлення) НКРЕКП починаючи з дати,
зазначеної
у
довідці
листі
(повідомлені),
перераховують кошти на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника до досягнення суми зазначеної у листі
(повідомленні) НКРЕКП з метою повного погашення
заборгованості перед Оптовим постачальником за
куповану електричну енергію.

За результатами відкритих обговорень, з
урахуванням пропозицій ДП «Енергоринок»,
Ради ОРЕ та АТ «Ощадбанк» погоджуємо з
уточненням в редакції, що додається:
8. З коштів, які надійшли на поточні рахунки
із спеціальним режимом використання ПУП, ПОН,
ОСР, які мають заборгованість перед Оптовим
постачальником з оплати електричної енергії,
уповноважений банк на підставі алгоритму
розподілу коштів, встановленого НКРЕКП,
перераховує кошти на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника до досягнення суми зазначеної у
постанові НКРЕКП з метою повного погашення
заборгованості перед Оптовим постачальником за
куповану електричну енергію.

АТ «Харківобленерго»
Пропонується пункт 7 Порядку викласти в
наступній редакції:
7. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання ПУП, установи
уповноваженого банку щоденно на підставі довідки,
наданої Оптовим постачальником, починаючи з дати,
зазначеної у довідці, перераховують кошти
рівномірними частками на кількість банківських
днів відповідного періоду на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника
з метою повного погашення
заборгованості перед Оптовим постачальником за
куповану електричну енергію.

Відхилено,
оскільки такий
порядок
відрахувань
коштів
може
сприяти
нарощуванню заборгованості деякими ПУП
перед Оптовим постачальником з оплати
електричної енергії

АТ «Ощадбанк»
За результатами відкритих обговорень
Пропонується пункт 7 Порядку викласти в погоджуємо з уточненням з урахуванням
наступній редакції:
пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ та
7. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із АТ «Ощадбанк» в редакції, що наведена вище.
спеціальним
режимом
використання
ПУП,

уповноважений банк відповідно до внесених
НКРЕКП змін до алгоритму розподілу коштів з
поточних рахунків із спеціальним режимом
використання ПУП перераховує кошти на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання
Оптового постачальника.
(Згідно ст.1 ЗУ «Про електроенергетику»
алгоритм оптового ринку електричної енергії
встановлюється НКРЕКП та доводиться до
виконання уповноваженому банку)
ТОВ «Київські енергетичні послуги»
Пропонується пункт 7 Порядку викласти в
Не погоджуємо, оскільки за результатами
наступній редакції:
відкритих обговорень пункт 8 Порядку
7. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із
погоджуємо з уточненням з урахуванням
спеціальним режимом використання ПУП, установи
пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ та
уповноваженого банку щоденно на підставі довідки,
АТ «Ощадбанк» в редакції, що наведена вище.
наданої Оптовим постачальником, починаючи з
дати, зазначеної у довідці, листа НКРЕКП
перераховують кошти на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання Оптового
постачальника до досягнення суми заборгованості з
метою повного погашення заборгованості перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію.
АТ «Одесаобленерго»
Пропонується пункт 7 Порядку викласти в
наступній редакції:
7. З коштів, які надійшли на поточні рахунки із
Відхилено за результатами обговорення,
спеціальним режимом використання ПУП, установи оскільки на території здійснення ліцензованої
уповноваженого банку щоденно на підставі довідки, діяльності ПУП може бути декілька ОСР,
наданої Оптовим постачальником, починаючи з дати, неможливість визначення точного відсотку.
зазначеної у довідці, перераховують кошти без
урахування
частки
коштів,
які
сплачені
споживачами за послуги розподілу ОСР, що

розраховано за наступною формулою:
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 (Е
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КВ
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прогнозований

УП

)

обсяг

корисного

відпуску
електричної
енергії
споживачам
відповідної j-му класі напруги у розрахунковому
місяці, МВт•год;
P
T j - затверджений НКРЕКП тариф на
розподіл електричної енергії на j-му класі напруги
на розрахунковий місяць, грн/МВт•год;
УП
T j - ціна на універсальні послуги на j-му
класі
напруги
на
розрахунковий
місяць,
грн/МВт•год;
на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання Оптового постачальника до досягнення
суми заборгованості з метою повного погашення
заборгованості перед Оптовим постачальником за
куповану електричну енергію.
(Не доцільно перераховувати до ОРЕ усі кошти ,
які надійшли на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання ПУП, оскільки у тарифах,
згідно з якими споживачі сплачують за спожиту
електричну енергію, включено тариф ОСР на послуги
з розподілу електричної енергії)
8. У разі повного погашення заборгованості
ПУП перед Оптовим постачальником за
куповану
електричну
енергію
Оптовий
постачальник на наступний банківський день
після повного погашення заборгованості ПУП
надає уповноваженому банку та НКРЕКП
довідку, підписану директором (заступником

ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 8 Порядку викласти в
наступній редакції:
9. У разі повного погашення заборгованості ПУП,
ОСР (як правонаступника ЕЗТ), ПОН перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію Оптовий постачальник на наступний
банківський
день після повного погашення

Погоджуємося, що пункт 8 стає пунктом 9,
а також погоджуємо доповнення зазначеного
пункту 9 словами «ОСР, ПОН» з урахуванням
пропозицій пропозицій ДП «Енергоринок»,
Ради ОРЕ, АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Київські
енергетичні послуги»
9. У разі повного погашення заборгованості
ПУП, ПОН, ОСР перед Оптовим постачальником

директора) та головним бухгалтером Оптового
постачальника, щодо повного погашення
заборгованості
ПУП
перед
Оптовим
постачальником за куповану електричну
енергію.

заборгованості ПУП, ОСР (як правонаступника
ЕЗТ), ПОН надає уповноваженому банку та НКРЕКП
довідку,
підписану
директором
(заступником
директора) та головним бухгалтером (заступником
головного бухгалтера) Оптового постачальника,
щодо повного погашення заборгованості ПУП, ОСР
(як правонаступника ЕЗТ), ПОН перед Оптовим
постачальником за куповану електричну енергію, а
НКРЕКП
відповідний
лист
(повідомлення)
уповноваженому банку.

за куповану електричну енергію Оптовий
постачальник до 10:00 наступного банківського
дня після повного погашення заборгованості ПУП,
ПОН, ОСР надає НКРЕКП довідку, підписану
директором (заступником директора) та головним
бухгалтером (заступником головного бухгалтера)
Оптового
постачальника,
щодо
повного
погашення заборгованості ПУП, ПОН, ОСР перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію.
НКРЕКП на підставі довідок, отриманих від
Оптового постачальника, затверджує та доводить
до відома уповноваженому банку зміни до
алгоритму розподілу коштів.

АТ «Харківобленерго»
Відхилено, оскільки попередні пропозиції
У разі прийняття змін до пунктів 5, 6 та 7 АТ «Харківобленерго» були теж відхилені.
Порядку пункт 8 вилучити.
АТ «Ощадбанк»
Пропонується пункт 8 Порядку викласти в
наступній редакції:
8. У разі повного погашення заборгованості ПУП
перед Оптовим постачальником за куповану
електричну енергію Оптовий постачальник на
наступний банківський день після повного погашення
заборгованості ПУП надає НКРЕКП довідку,
підписану директором (заступником директора) та
головним бухгалтером Оптового постачальника, щодо
повного погашення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію. НКРЕКП на підставі довідки, отриманої
від Оптового постачальника, затверджує та
доводить до відома уповноваженому банку зміни до
алгоритму розподілу коштів, що передбачають
перерахування уповноваженим банком коштів з
поточного рахунку із спеціальним режимом

За результатами відкритих обговорень
погоджуємо
частково
з
урахуванням
пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ та
АТ «Ощадбанк» та ТОВ «Київські енергетичні
послуги» в редакції, що наведена вище.

використання ПУП на поточний рахунок ПУП.
(Згідно ст.1 ЗУ «Про електроенергетику»
алгоритм оптового ринку електричної енергії
встановлюється НКРЕКП та доводиться до
виконання уповноваженому банку)
ПрАТ «Київобленерго»
Пропонується пункт 8 Порядку викласти в
наступній редакції:
8. У разі повного погашення заборгованості ПУП
перед Оптовим постачальником за куповану
електричну енергію з поточних рахунків ПУП,
Оптовий постачальник на наступний банківський день
після повного погашення заборгованості ПУП надає
уповноваженому банку та НКРЕКП довідку,
підписану директором (заступником директора) та
головним бухгалтером Оптового постачальника, щодо
повного погашення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію.
(Відповідно до абзацу 3 п.9., після повного
погашення
заборгованості
щодобовими
перерахуваннями відповідно до довідки наданої по п.7,
кошти мають автоматично перераховуватися
виключно на рахунки ПУП.
В нашому розумінні п.8 стосується ситуації,
коли заборгованість погашена додатковим платежем
з поточних рахунків ПУП. Для уникнення
непорозумінь, зокрема в частині необхідності
підготовки довідки при погашенні заборгованості з
розподільчого рахунку, пропонуємо уточнити)

Відхилено,
оскільки
положеннями
зазначеного пункту передбачається можливість
погашення заборгованості ПУП за рахунок
коштів, які надходять із поточного рахунку із
спеціальним режимом використання ПУП, а
також поточних рахунків ПУП.

ТОВ «Київські енергетичні послуги»
Пропонується пункт 8 Порядку викласти в
За результатами відкритого обговорення
наступній редакції:
погоджуємо в частині встановлення терміну
8. У разі повного погашення заборгованості ПУП надання інформації в редакції, що наведена
перед Оптовим постачальником за куповану вище.

9. Усі кошти від споживачів електричної
енергії, які надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання ПУП,
перераховуються уповноваженим банком на
поточні рахунки ПУП у разі:
відсутності довідки Оптового
постачальника, що надається відповідно до
пункту 5 цього Порядку;
повного погашення заборгованості ПУП
перед Оптовим постачальником за куповану
електричну енергію відповідно до пункту 7
цього Порядку;
надходження довідки Оптового
постачальника, що надається відповідно до
пункту 8 цього Порядку.

електричну енергію Оптовий постачальник до 10-00
наступного банківського дня після повного
погашення
заборгованості
ПУП
надає
уповноваженому банку та НКРЕКП довідку,
підписану директором (заступником директора) та
головним бухгалтером Оптового постачальника, щодо
повного погашення заборгованості ПУП перед
Оптовим постачальником за куповану електричну
енергію.
ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 9 Порядку викласти в
наступній редакції:
10. Усі кошти від споживачів електричної енергії,
які надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом
використання
ПУП,
ОСР,
ПОН,
перераховуються уповноваженим банком на поточні
рахунки ПУП, ОСР (як правонаступника ЕЗТ),
ПОН у разі: відсутності листа(повідомлення)
НКРЕКП, що надається відповідно до пункту 5 цього
Порядку; повного погашення суми заборгованості
ПУП, ОСР ОСР (як правонаступника ЕЗТ), ПОН
перед Оптовим постачальником за куповану
електричну енергію зазначеної у листі(повідомленні)
НКРЕКП відповідно до пункту 8 цього Порядку;
надходження довідки Оптового постачальника, листа
(повідомлення) НКРЕКП що надається відповідно до
пункту 9 цього Порядку.

Погоджуємося, що пункт 9 стає пунктом 10,
та
з
урахуванням
пропозицій
ДП «Енергоринок»,
Ради
ОРЕ
та
АТ «Ощадбанк» пропонуємо викласти пункт 10
Порядку в наступній редакції
10. Усі кошти від споживачів електричної
енергії, які надходять на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання ПУП, ПОН,
ОСР, перераховуються уповноваженим банком на
поточні рахунки ПУП, ПОН, ОСР у разі:
відсутності заборгованості відповідно до пункту 5
цього Порядку або повного погашення суми
заборгованості ПУП, ПОН, ОСР перед Оптовим
постачальником за куповану електричну енергію
відповідно до пунктів 8 та 9 цього Порядку.

АТ «Ощадбанк»
Пропонується пункт 9 Порядку викласти в
За результатами відкритих обговорень
наступній редакції:
погоджуємо
частково
з
урахуванням
9. Усі кошти від споживачів електричної енергії, пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ та
які надходять на поточні рахунки із спеціальним АТ «Ощадбанк» в редакції, що наведена вище.
режимом використання ПУП, перераховуються
уповноваженим банком на поточні рахунки ПУП у
разі відсутності внесених НКРЕКП змін до
алгоритму розподілу коштів, що надаються
відповідно до пункту 5 Порядку та виконуються

уповноваженим банком відповідно до пункту 7
Порядку.
(Згідно ст.1 ЗУ «Про електроенергетику»
алгоритм оптового ринку електричної енергії
встановлюється НКРЕКП та доводиться до
виконання уповноваженому банку)

10.Алгоритм розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання
електропостачальників, що виконують функції
постачальників універсальної послуги на
закріпленій території, затверджується НКРЕКП і
доводиться до відома ПУП, Оптового
постачальника та уповноваженого банку, який
обслуговує поточні рахунки із спеціальним
режимом використання учасників Оптового
ринку електричної енергії України.

ТОВ «Київські енергетичні послуги»
Пропонується пункт 9 Порядку викласти в
наступній редакції:
9. Усі кошти від споживачів електричної енергії,
які надходять на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання ПУП, перераховуються
уповноваженим банком на поточні рахунки ПУП у
разі: відсутності листа НКРЕКП, що надається
відповідно до пункту 5 цього Порядку; повного
погашення заборгованості ПУП перед Оптовим
постачальником за куповану електричну енергію
відповідно до пункту 7 цього Порядку.
ДП «Енергоринок», Рада ОРЕ
Пропонується пункт 10 Порядку викласти в
наступній редакції:
11. Алгоритм розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання ПУП,
ОСР, ПОН, затверджується НКРЕКП і доводиться до
відома ПУП, ОСР, ПОН, Оптового постачальника та
уповноваженого банку, який обслуговує поточні
рахунки із спеціальним режимом використання
учасників Оптового ринку електричної енергії
України.

За результатами відкритих обговорень
погоджуємо
частково
з
урахуванням
пропозицій ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ та
АТ «Ощадбанк» в редакції, що наведена вище.

Погоджуємо з урахуванням пропозицій
ДП «Енергоринок», Ради ОРЕ в частині
доповнення ОСР та ПОН, у зв’язку з чим
пропонується пункт 11 Порядку викласти в
такій редакції:
11. Алгоритм розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання
ПУП, ПОН, ОСР, затверджується НКРЕКП і
доводиться до відома ПУП, ПОН, ОСР, Оптового
постачальника та уповноваженого банку, який
обслуговує поточні рахунки із спеціальним
режимом використання учасників Оптового ринку
електричної енергії України.

ПрАТ «Київобленерго»
Пропонується пункт 10 Порядку викласти в
Погоджуємо в редакції ДП «Енергоринок»
наступній редакції:
та Ради ОРЕ. За результатами обговорення
10. 100% алгоритм розподілу коштів з поточних визначено, що усі розрахунки надаються

рахунків із спеціальним режимом використання довідками ДП «Енергоринок», на підставі яких
електропостачальників, що виконують функції НКРЕКП встановлює алгоритм розподілу
постачальників універсальної послуги на закріпленій коштів.
території на поточні рахунок ПУП, затверджується
НКРЕКП і доводиться до відома ПУП, Оптового
постачальника та уповноваженого банку, який
обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом
використання учасників Оптового ринку електричної
енергії України.
(Пропонуємо уточнити, оскільки не зрозуміло, що
має затверджувати НКРЕКП і на підставі яких
розрахунків)
ТОВ «Київські енергетичні послуги»
Пропонується пункт 10 Порядку викласти в Погоджуємо з урахуванням редакції
наступній редакції:
ДП «Енергоринок» та Ради ОРЕ.
10. Алгоритм розподілу коштів з поточних
рахунків із спеціальним режимом використання ПУП
затверджується НКРЕКП і доводиться до відома ПУП,
Оптового постачальника та уповноваженого банку,
який обслуговує поточні рахунки із спеціальним
режимом використання учасників Оптового ринку
електричної енергії України.

