УТОЧНЕННЯ
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 січня 2019 року № 113
«Про алгоритм розподілу коштів»
З метою забезпечення проведення платіжно-розрахункових відносин на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ), а також розподілу коштів,
які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання у перехідному
періоді до моменту запровадження повномасштабного ринку електричної енергії (з 01
січня 2019 року до 01 липня 2019 року), відповідно до законів України «Про
електроенергетику» та «Про ринок електричної енергії», відповідно до Порядку
розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та операторів
систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕ від 13 червня 2013 року № 700 (зі
змінами) (далі – Порядок), НКРЕКП прийнято постанову від 30.01.2019 № 113 «Про
алгоритм розподілу коштів» (зі змінами) відповідно до якої уповноважений банк
перераховує кошти, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання електропостачальників, що виконують функції постачальника
універсальних послуг (далі – ПУП) та постачальника «останньої надії» (далі – ПОН) на
закріпленій території, енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ), у тому числі
правонаступниками яких є оператори системи розподілу (далі – ОСР), на поточні
рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії (далі – Оптовий
постачальник) (у разі наявності заборгованості за електричну енергію перед Оптовим
постачальником).
Слід зазначити, що відповідно до Порядку ДП «Енергоринок» надає НКРЕКП
інформацію у разі:
виникнення заборгованості ПУП та ПОН перед Оптовим постачальником, а
також щодо наявної заборгованості ОСР (пункт 5 Порядку);
повного погашення заборгованості ПУП, ПОН та ОСР перед Оптовим
постачальником (пункт 9 Порядку).
Так, на виконання пункту 9 Порядку ДП «Енергоринок» листами від 20.02.2019
№ 01/26 3289 та від 22.02.2019 № 01/26-3378 поінформувало НКРЕКП щодо повного
погашення деякими ПУП заборгованості за куповану на ОРЕ у січні 2019 року
електричну енергію (про яку ДП «Енергоринок» інформувало листом від 15.02.2019
№ 07/26-3099, на підставі якого НКРЕКП були внесені зміни до алгоритму розподілу
коштів з 20 лютого 2019 року), а саме:
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»;
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (станом на 25.02.2019 у Товариства виникла
заборгованість за електричну енергію лютого 2019 року);
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
ТОВ «КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»;
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ».
В той же час, відповідно до пункту 5 Порядку, ДП «Енергоринок» листом
від 25.02.2019 № 01/26-3786 поінформувало НКРЕКП щодо стану виконання ПУП
своїх фінансових зобов’язань, у тому числі в частині забезпечення ними станом на 20
лютого 2019 року оплати 10% від вартості електричної енергії, замовленої на лютий

2019 року. Так, за інформацією ДП «Енергоринок» у деяких ПУП станом на 25.02.2019
наявна заборгованість перед оптовим постачальником, а саме:
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» − 3 088 341,68 грн;
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» − 9 341 382,55 грн;
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» −
13 187 995,66 грн;
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» − 23 844 523,08 грн;
ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» − 138 047 108,41 грн.
Також, на виконання пункту 9 Порядку ДП «Енергоринок» поінформувало, що
станом на 25.02.2019 ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» (ПУП) погасило
заборгованість у сумі 130 234 493,53 грн за куповану на ОРЕ у січні 2019 року
електричну енергію (про яку ДП «Енергоринок» інформувало листом від 15.02.2019
№ 07/26-3099, на підставі якого НКРЕКП були внесені зміни до алгоритму розподілу
коштів з 20 лютого 2019 року) та АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (ОСР) погасило
заборгованість у сумі 83 963 536,39 грн (про яку ДП «Енергоринок» інформувало
листом від 01.02.2019 № 01/29-2049, на підставі якого НКРЕКП були внесені зміни до
алгоритму розподілу коштів з 11 лютого 2019 року).
Враховуючи викладене вище, пропонується внести зміни з 27 лютого 2019 року
до постанови НКРЕКП від 30.01.2019 № 113 «Про алгоритм розподілу коштів».

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

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 30 січня 2019 року № 113

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
розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та
операторів систем розподілу» та листи ДП «Енергоринок» від 20 лютого
2019 року № 01/26-3289, від 22 лютого 2019 року № 01/26-3378 та
від 25 лютого 2019 року № 01/26-3786, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 січня
2019 року № 113 «Про алгоритм розподілу коштів» такі зміни:
1) підпункти 2 та 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«2) з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території (електропостачальників, які
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виконують
функції
постачальника
універсальних
послуг),
ТОВ
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ», ТОВ
«ЕНЕРА СХІД», ТОВ «ЕНЕРА ЧЕРНІГІВ», ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКА
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ», ТОВ
«ЕНЕРА СУМИ», ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ
«ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», ТОВ «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ»,
ТОВ «ПРИКАРПАТЕНЕРГОТРЕЙД», ТОВ «ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ»,
ТОВ
«ДНІПРОВСЬКІ
ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ»,
ТОВ
«ЗАПОРІЖЖЯЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ»,
ТОВ
«КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ОДЕСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та ТОВ «ХЕРСОНСЬКА
ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» у повному обсязі на їхні
поточні рахунки;
3) що надійшли на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з
постачання
електричної
енергії
на
закріпленій
території
(електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних
послуг), ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»,
ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»,
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника електричної енергії до погашення загальної суми
заборгованості, а саме до досягнення суми:
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» − 3 088 341,68 грн;
ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» − 9 341 382,55 грн;
ТОВ
«ЧЕРНІВЕЦЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ» − 13 187 995,66 грн;
ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» − 23 844 523,08 грн;
ПрАТ «ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ» − 138 047 108,41 грн.
Після перерахування загальної суми заборгованості ТОВ «ЕНЕРА
ВІННИЦЯ», ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА
ОБЛАСНА
ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ»,
ТОВ
«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»
та
ПрАТ
«ХАРКІВЕНЕРГОЗБУТ»
АТ «Ощадбанк» кошти, що надійшли на поточні рахунки із спеціальним
режимом використання енергопостачальників, що здійснюють господарську
діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території
(електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних
послуг), перераховувати в повному обсязі на їхні поточні рахунки.»;
2) у пункті 3:
у підпункті 2 після слів «АТ «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО» доповнити
знаком та словами «, АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»;
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у підпункті 3:
в абзаці першому слова та знак «АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,»
виключити;
абзац п’ятнадцятий виключити;
в абзаці вісімнадцятому слова та знак «АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО»,»
виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з 27 лютого 2019 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови НКРЕКП від 30 січня 2019 року № 113
«Про алгоритм розподілу коштів»
З метою забезпечення проведення платіжно-розрахункових відносин на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ), а також розподілу
коштів, які надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання у
перехідному періоді до моменту запровадження повномасштабного ринку
електричної енергії (з 01 січня 2019 року до 01 липня 2019 року), відповідно до
законів України «Про електроенергетику» та «Про ринок електричної енергії»,
відповідно до Порядку розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним
режимом використання постачальників універсальних послуг, постачальника
«останньої надії» та операторів систем розподілу, затвердженого постановою
НКРЕ від 13 червня 2013 року № 700 (зі змінами) (далі – Порядок), НКРЕКП
прийнято постанову від 30.01.2019 № 113 «Про алгоритм розподілу коштів» (зі
змінами) відповідно до якої уповноважений банк перераховує кошти, що надходять
на поточні рахунки із спеціальним режимом використання електропостачальників,
що виконують функції постачальника універсальних послуг (далі – ПУП) та
постачальника «останньої надії» (далі – ПОН) на закріпленій території,
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії
на закріпленій території (далі – ЕЗТ), у тому числі
правонаступниками яких є оператори системи розподілу (далі – ОСР), на поточні
рахунки ПУП, ПОН, ОСР та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії (далі – Оптовий
постачальник) (у разі наявності заборгованості за електричну енергію перед
Оптовим постачальником).
Слід зазначити, що відповідно до Порядку ДП «Енергоринок» надає НКРЕКП
інформацію у разі:
виникнення заборгованості ПУП та ПОН перед Оптовим постачальником, а
також щодо наявної заборгованості ОСР (пункт 5 Порядку);
повного погашення заборгованості ПУП, ПОН та ОСР перед Оптовим
постачальником (пункт 9 Порядку).
Так, на виконання пункту 9 Порядку ДП «Енергоринок» листом від 20.02.2019
№ 01/26-3289
поінформувало
НКРЕКП,
що
станом
на
20.02.2019
ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» (що виконує функції ПУП)
погасило заборгованість перед Оптовим постачальником у сумі 166 606 302,83 грн,
про яку ДП «Енергоринок» інформувало листом від 15.02.2019 № 07/26-3099, на
підставі якого НКРЕКП були внесені зміни з 20 лютого 2019 року до алгоритму
розподілу коштів.
Враховуючи викладене вище, пропонується внести зміни з 27 лютого
2019 року до постанови НКРЕКП від 30.01.2019 № 113 «Про алгоритм розподілу
коштів».
Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
№ _____________

________________
Київ
Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 30 січня 2019 року № 113

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
розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
постачальників універсальних послуг, постачальника «останньої надії» та
операторів систем розподілу» та лист ДП «Енергоринок» від 20 лютого
2019 року № 01/26-3289, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до пункту 1 постанови НКРЕКП від 30 січня 2019 року № 113
«Про алгоритм розподілу коштів» такі зміни:
1) у підпункті 2 після слів «ТОВ «ПОЛТАВАЕНЕРГОЗБУТ» доповнити
знаком та словами «, ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ»;
2) у підпункті 3:
в абзаці першому слова та знак «ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ
ПОСЛУГИ», » виключити;
абзац п’ятий виключити;
в абзаці дванадцятому слова та знак «ТОВ «ДНІПРОВСЬКІ
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ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ», » виключити.
2. Ця постанова набирає чинності з 27 лютого 2019 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

