УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 30 травня 2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань коштів на
червень 2017 року»
Постановою від 30 травня 2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань
коштів на червень 2017 року» (зі зміною, внесеною постановою від 08 червня
2017 року № 757) НКРЕКП затвердила на червень 2017 року нормативи
відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом (ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії, відповідно до
Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом 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 розрахованих протягом червня 2017 року, у зв’язку із
невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію, куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом 2015-2016
років, січня-травня та 06 діб червня 2017 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 3.2, 3.3, розділу III),
НКРЕКП може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на
поточний рахунок постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
протягом розрахункового місяця у тому числі:
за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ відповідно до
щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових
зобов’язань енергопостачальника;
за зверненням (інформацією) оптового постачальника електричної енергії
у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника перед
оптовим постачальником електричної енергії.
Також слід зауважити, що за інформацією ДП «Енергоринок» (пункт 3.2
Порядку), якщо 2-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим,
оплата ПРТ (яким встановлено 100 %-й норматив відрахувань коштів) за
куповану на ОРЕ електричну енергію становила менше 100 % вартості
електроенергії попереднього розрахункового місяця з урахуванням
непроведених розрахунків згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
(постанова КМУ від 11 січня 2005 року № 20), встановлюється розрахунковий
норматив відрахувань коштів на їхній поточний рахунок.
При цьому, якщо сума заборгованості, що виникла у період дії 100 %-го
нормативу відрахувань коштів, станом на 15 число розрахункового місяця є

непогашеною (на підставі інформації ДП "Енергоринок", підписаної
директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка в
одноденний строк надається до НКРЕКП), ця сума заборгованості додатково
утримується з поточного рахунку такого ПРТ рівномірними щодобовими
сумами до кінця розрахункового місяця (може бути встановлений інший
термін) згідно з розділом VI цього Порядку.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VI Порядку, НКРЕКП
може затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ПРТ (утримань з
ПРТ), яка того ж дня доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових
відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) здійснюється на основі визначення
суми коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримаються з нього), у
тому числі згідно з рішеннями НКРЕКП.
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 09 червня 2017 року
№ 6280/28.2/7-17 (у доповнення до листа НКРЕКП від 31 травня 2017 року
№ 5903/28.2/7-17), з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася
до ДП «Енергоринок» стосовно надання інформації станом на 16 червня
2017 року щодо:
- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
2015 -2016 року та січні-травні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
червні 2017 року;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у травні
2017 року;
- суми коштів, які не надійшли до ДП «Енергоринок» відповідно до
оформлених протоколів-погодження для проведення розрахунків на виконання
постанови КМУ від 11 січня 2005 року № 20.
Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно
до інформації ДП «Енергоринок» (листи від 15 червня 2017 року № 07/26-6698,
та від 16 червня 2017 року № 07/26-6723) щодо виконання ПРТ фінансових
зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за куповану електричну енергію, ряд ПРТ
має заборгованість за електричну енергію куповану протягом 2015-2016 років,
січня-травня 2017 року та поточну недоплату відповідно до умов договорів за
куповану електроенергію 15 діб червня 2017 року.
Зазначаємо, що на виконання пункту 3.2 розділу III Порядку листом від
15 червня 2017 року № 67/26-6698 ДП «Енергоринок» проінформував, що
станом на 15 червня 2017 року п’ять енергопостачальних компаній, яким у
травні 2017 року було встановлено 100%-й норматив перерахування коштів на
їхні поточні рахунки, не в повному обсязі розрахувались за куповану на ОРЕ
електричну енергію травня 2017 року та загальна заборгованість склала
970,7 млн грн, а саме: ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» на суму 0,1 млн грн,
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» – 0,1 млн грн, ПАТ «Київенерго» –

207,5 млн грн, ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго» – 661,5 млн грн та
ПрАТ «Волиньобленерго» – 101,5млн грн.
Зауважуємо, що листом від 16 червня 2017 року № 01/26-6712
ДП «Енергоринок», відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку (норми
переходу на 100 %-й норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ)
надало підтверджуючу інформацію щодо відсутності у ПАТ «Київенерго»
простроченої заборгованості за куповану на ОРЕ поточну електроенергію та
простроченої заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості
перед ДП «Енергоринок».
Також до НКРЕКП надійшло звернення ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
від 16 червня 2017 року № 39/2028 щодо здійснення часткової доплати
(2,0 млн грн) за електроенергію, куповану на ОРЕ у червні 2017 року,
відповідно до інформації наданої ДП «Енергоринок».
Ураховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок»,
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго», з метою покращення платіжно-розрахункових
відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 20 червня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від 30 травня
2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2017 року».
Додатково зазначаємо заборгованість ПРТ (КТ територія) за інформацію ДП «Енергоринок» станом
на 16.06.2017:
Енергопостачальні компанії

Заборгованість 2015
року

Заборгованість
2016 року

Заборгованість
за
січень-травень
2017
року (без урахування
непроведених розрахунків,
згідно постанови КМУ від
11.01.2005 року № 20)

11 346 108,42

Недоплата за червень
2017 року (без урахування

ВСЬОГО за 2015-2017
роки

непроведених розрахунків,
згідно постанови КМУ від
11.01.2005 року № 20)

ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»

1 324 511 527,96

ТОВ
«Луганське
енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»

1 012 291 109,95

18 367 084,37

ДП «Регіональні електричні мережі»

2 137 033 602,56

1 641 831 151,91

559 707 157,95

38 139 826,89

4 376 711 739,31

ПрАТ «ДТЕК ПЕМ – Енерговугілля»

528 594 479,20

839 490 441,05

303 080 710,03

24 957 100,69

1 696 122 730,97

97 109,17

58 581,10

155 690,27

60 950,05

60 950,05

1 354 224 720,75

71 075 884,06

1 083 366 994,01

614 029 339,46

614 029 339,46

ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ПАТ «Київенерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»

661 478 366,85

293 739 920,76

955 218 287,61

ПрАТ «Волиньобленерго»

101 493 603,89

7 412 367,42

108 905 971,31

121 190 039,26

121 190 039,26

484 677,40

570 680,09

ПАТ «Полтаваобленерго»

16 459 615,91

16 459 615,91

ПрАТ «Закарпаттяобленерго»

2 048 699,02

2 048 699,02

ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»

8 805 278,08

8 805 278,08

ВАТ «Тернопільобленерго»

13 914 290,78

13 914 290,78

ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»

11 998 344,46

11 998 344,46

557 636 776,20

10 363 783 371,35

ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

ВСЬОГО:

86 002,69

5 002 430 719,67

3 166 426 816,48

Начальник Управління енергоринку

1 637 289 059,00

Ю. Власенко

УТОЧНЕНО
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 травня 2017 року № 708
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 постачальників електричної
енергії за регульованим тарифом та на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії», листи
ДП «Енергоринок» від 15 червня 2017 року № 07/26-6698, від 16 червня
2017 року № 01/26-6712 та від 16 червня 2017 року № 07/26-6723,
ПАТ «Київенерго» від 16 червня 2017 року № 42АУ/017/2036, ПрАТ «ЕК
«Чернівціобленерго» від 16 червня 2017 року № 39/2028, Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 30 травня 2017 року № 708 «Про
алгоритм перерахувань коштів на червень 2017 року» такі зміни:
1) пункт 4 після слів «ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» доповнити
словами «ПАТ «Київенерго»,»;
2) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ВАТ «Тернопільобленерго», ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго, ТОВ «ДТЕК

Високовольтні мережі» відповідно до нормативу, зазначеного у додатку 1 до
цієї постанови, установи АТ «Ощадбанк» перераховують встановлену 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.»;
3) рядки 2, 4, 5, 12, 18 – 20, 24 – 26, 28, 29, 31, 32 додатка 1 викласти в
такій редакції:
«

2
4
5
12
18
19
20
24
25
26
28
29

ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

100,00
100,00
4,95
14,87
100,00
100,00
100,00
22,06

31 ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

100,00

0,00
-1 414 774,22
0,00
-1 249 793,06
95,05 -105 335 229,99
85,13 -75 889 848,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77,94 -12 686 700,49
98,62 -174 534 216,37
96,47 -407 858 592,41
75,87
-12 138,65
82,75
-36 622,51
0,00
-15 148 754,91

32 ПАТ «Київенерго»

100,00

0,00

1,38
3,53
24,13
17,25

0,00
»;

4) рядок 32 додатка 2 викласти в такій редакції:
«
32 ПАТ «Київенерго»

–

–

–

–

100,00
».

2. Ця постанова набирає чинності з 20 червня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 30 травня 2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань коштів на
червень 2017 року»
Постановою від 30 травня 2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань
коштів на червень 2017 року» (зі зміною, внесеною постановою від 08 червня
2017 року № 757) НКРЕКП затвердила на червень 2017 року нормативи
відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом (ПРТ) та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії, відповідно до
Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом 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 розрахованих протягом червня 2017 року, у зв’язку із
невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію, куповану на
Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ) протягом 2015-2016
років, січня-травня та 06 діб червня 2017 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 3.2, 3.3, розділу III),
НКРЕКП може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на
поточний рахунок постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
протягом розрахункового місяця у тому числі:
за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ відповідно до
щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі неналежного виконання фінансових
зобов’язань енергопостачальника;
за зверненням (інформацією) оптового постачальника електричної енергії
у разі виникнення простроченої заборгованості енергопостачальника перед
оптовим постачальником електричної енергії.
Також слід зауважити, що за інформацією ДП «Енергоринок» (пункт 3.2
Порядку), якщо 2-го банківського дня місяця, наступного за розрахунковим,
оплата ПРТ (яким встановлено 100 %-й норматив відрахувань коштів) за
куповану на ОРЕ електричну енергію становила менше 100 % вартості
електроенергії попереднього розрахункового місяця з урахуванням
непроведених розрахунків згідно з рішеннями Кабінету Міністрів України
(постанова КМУ від 11 січня 2005 року № 20), встановлюється розрахунковий
норматив відрахувань коштів на їхній поточний рахунок.
При цьому, якщо сума заборгованості, що виникла у період дії 100 %-го
нормативу відрахувань коштів, станом на 15 число розрахункового місяця є
непогашеною (на підставі інформації ДП "Енергоринок", підписаної

директором (заступником директора) та головним бухгалтером, яка в
одноденний строк надається до НКРЕКП), ця сума заборгованості додатково
утримується з поточного рахунку такого ПРТ рівномірними щодобовими
сумами до кінця розрахункового місяця (може бути встановлений інший
термін) згідно з розділом VI цього Порядку.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VI Порядку, НКРЕКП
може затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ПРТ (утримань з
ПРТ), яка того ж дня доводиться до відома ПРТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових
відрахувань коштів ПРТ (утримань з ПРТ) здійснюється на основі визначення
суми коштів, які додатково перераховуються ПРТ (утримаються з нього), у
тому числі згідно з рішеннями НКРЕКП.
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 09 червня 2017 року
№ 6280/28.2/7-17 (у доповнення до листа НКРЕКП від 31 травня 2017 року
№ 5903/28.2/7-17), з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася
до ДП «Енергоринок» стосовно надання інформації станом на 16 червня
2017 року щодо:
- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
2015 -2016 року та січні-травні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
червні 2017 року;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у травні
2017 року;
- суми коштів, які не надійшли до ДП «Енергоринок» відповідно до
оформлених протоколів-погодження для проведення розрахунків на виконання
постанови КМУ від 11 січня 2005 року № 20.
Ураховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок», з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 20 червня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від 30 травня
2017 року № 708 «Про алгоритм перерахувань коштів на червень 2017 року».
Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

* - уточнена інформація щодо нормативів відрахувань коштів, а також
сум додаткових утримань коштів з поточних рахунків ПРТ розрахованих
протягом банківських днів червня 2017 року (з 20 по 30), у зв’язку із
невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію, куповану на ОРЕ
протягом 2015-2016 років та січня-червня 2017 року (станом на 16.06.2017), а
також уточнений проект постанови буде опубліковано на сайті НКРЕКП після
надходження 16 червня 2017 року інформації від ДП «Енергоринок» на
виконання запиту НКРЕКП (лист від 09 червня 2017 року № 6280/28.2/7-17).

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 травня 2017 року № 708

Відповідно до законів України «Про електроенергетику» та «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 постачальників електричної енергії за регульованим тарифом та на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового
постачальника
електричної
енергії»,
листи
ДП
«Енергоринок»
від 15 червня 2017 року № ______________, від 16 червня 2017 року
_________________, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕКП від 30 травня 2017 року № 708 «Про
алгоритм перерахувань коштів на червень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
_______________*, _______________* відповідно до нормативу, зазначеного у
додатку 1 до цієї постанови, установи АТ «Ощадбанк» перераховують
встановлену 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 5, 12, 18 – 21, 24 – 26, 28, 29, 31, 32 додатка 1 викласти в такій
редакції:
«

5
12
18
19
20
21
24
25
26
28
29

ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПрАТ «Волиньобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

4,95*
14,87
100,00
100,00
100,00
12,59
22,06*

95,05
85,13
0,00
0,00
0,00
87,41
77,94

1,38
3,53
24,13*
17,25*

98,62
96,47
75,87
82,75

31 ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

100,00

0,00

32 ПАТ «Київенерго»

5,16*

94,84

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
».

2. Ця постанова набирає чинності з 20 червня 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

