УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 31 січня 2017 року № 147 «Про алгоритм перерахувань коштів на
лютий 2017 року»
Постановою від 31 січня 2017 року № 147 «Про алгоритм перерахувань
коштів на лютий 2017 року» НКРЕКП затвердила на лютий 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 лютого 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 та січня
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», 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 (пунктом 3.2 розділу III Порядку).
Крім того, пунктом 3.1 розділу III Порядку визначено норми переходу на
100 %-й норматив відрахувань коштів на поточний рахунок ПРТ.

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.
Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно до
інформації ДП «Енерноринок» (лист від 06 лютого 2017 року № 07/26-1306)
щодо виконання ПРТ фінансових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за
електричну енергію, куповану протягом 2015-2016 років та січня-лютого
2017 року, ряд ПРТ має прострочену заборгованість за електричну енергію та
недоплату лютого поточного року, відповідно до умов договорів, станом на
06.02.2017.
Зазначаємо, що НКРЕКП отримала звернення ПАТ «Миколаївобленерго»
від 06 лютого 2017 року № 01/21-831, ПАТ «Сумиобленерго» від 06 лютого
2017 року № 51/1596, ВАТ «Тернопільобленерго» від 06 лютого 2017 року
№ 546/29 щодо здійснення доплати за електроенергію, куповану на ОРЕ у січні
2017 року, відповідно до інформації наданої ДП «Енерноринок».
Ураховуючи викладене вище, а також листи ДП «Енергоринок» від
06 лютого 2017 року № 07/26-1306, та від 01 лютого 2017 року № 07/26-1194
щодо відсутності станом на 31 січня 2017 року у ВАТ «Тернопільобленерго»
простроченої заборгованості за куповану на ОРЕ поточну електроенергію та
простроченої заборгованості за договорами реструктуризації заборгованості
купованої електроенергії, звернення ВАТ «Тернопільобленерго» від 31 січня
2017 року № 471/29 щодо встановлення 100% нормативу відрахувань коштів на
його поточний рахунок, ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Сумиобленерго»,
ВАТ «Тернопільобленерго» щодо доплати за електроенергію, куповану у січні
2017 року, а також недоплату «ПАТ «ЕК «Херсонобленерго» (яке перебуває на
100% нормативі відрахувань коштів на його поточний рахунок) за
електроенергію куповану у січні 2017 року та з метою покращення платіжнорозрахункових відносин на ОРЕ, Управління енергоринку виносить на відкрите
засідання НКРЕКП питання щодо внесення з 08 січня 2017 року змін до
постанови НКРЕКП від 31 січня 2017 року № 147 «Про алгоритм перерахувань
коштів на лютий 2017 року», відповідно до запропонованого Проекту постанови.
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Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 31 січня 2017 року № 147
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», ураховуючи листи ДП «Енергоринок»
від 01 січня 2017 року № 07/26-1194, від 06 лютого 2017 року № 07/26-1306,
ПАТ «Миколаївобленерго» від 06 лютого 2017 року № 01/21-831,
ПАТ «Сумиобленерго»
від
06
лютого
2017
року
№
51/1596,
ВАТ «Тернопільобленерго» від 31 січня 2017 року № 471/29, від 06 лютого
2017 року № 546/29, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 31 січня 2017 року № 147 «Про
алгоритм перерахувань коштів на лютий 2017 року» такі зміни:
1) у пункті 4 після слів «ПАТ «Київенерго» доповнити словами та знаком
«ВАТ
«Тернопільобленерго»,»
та
вилучити
слова
«ПАТ
«ЕК
«Херсонобленерго»;

2) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок ПАТ
«ДТЕК Дніпрообленерго», ПАТ «Львівобленерго», ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»,
ПАТ «Миколаївобленерго», ПАТ «Київенерго» 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) пункт 8 виключити;
4) рядки 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14, 18 – 21, 25 – 29, 32, 33 додатка 1 викласти в
такій редакції:
«

2
4
5
7
9
12
14
18
19
20
21
25
26
27
28
29

ВАТ «Тернопільобленерго»
100,00
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
100,00
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
100,00
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
16,50
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
24,69
ПАТ «Черкасиобленерго»
10,60
ПАТ «Львівобленерго»
100,00
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
100,00
ПАТ «Миколаївобленерго»
100,00
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
19,30
АК «Харківобленерго»
12,58
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
Енерговугілля»
0,91
ДП «Регіональні електричні мережі»
3,08
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
7,40
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
25,06
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 17,54

32 ПАТ «Київенерго»
33 ВАТ «Запоріжжяобленерго»

0,00
0,00
0,00
83,50
75,31
89,40
0,00
0,00
0,00
80,70
87,42
99,09
96,92
92,60
74,94
82,46

100,00

0,00

8,02

91,98

0,00
0,00
-23 664 010,98
-2 639 185,15
-6 839 858,72
-48 581 102,40
-3 068 503,55
-4 299 412,53
-1 089 608,49
0,00
-3 197 965,44
-76 946 539,14
-186 206 369,69
0,00
-79 909,34
-223 763,36
-9 497 246,06
-618 864,22
»;

5) рядки 2, 20 додатка 2 викласти в такій редакції:
«

2

ВАТ «Тернопільобленерго»

20 ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»

–

–

–

–

100,00

19,30

0,00

0,00

0,00

19,30
».

2. Ця постанова набирає чинності з 08 лютого 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 31 січня 2017 року № 147 «Про алгоритм перерахувань коштів на
лютий 2017 року»
Постановою від 31 січня 2017 року № 147 «Про алгоритм перерахувань
коштів на лютий 2017 року» НКРЕКП затвердила на лютий 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 лютого 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 та січня
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», 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.
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 31 січня 2017 року
№ 1057/28.2/7-17, з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася до
ДП «Енергоринок» стосовно щотижневого надання інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
2015 -2016 року та січні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у
лютому 2017 року;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електричну енергію у січні
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», у тому
числі від 01 лютого 2017 року № 07/26-1194 щодо відсутності станом на 31 січня
2017 року у ВАТ «Тернопільобленерго» простроченої заборгованості за
куповану на ОРЕ поточну електроенергію та простроченої заборгованості за
договорами реструктуризації заборгованості купованої електроенергії, звернення
ВАТ «Тернопільобленерго» від 31 січня 2017 року № 471/29 щодо встановлення
100% нормативу відрахувань коштів на його поточний рахунок, та з метою
покращення платіжно-розрахункових відносин на ОРЕ, Управління енергоринку
виносить на відкрите засідання НКРЕКП питання щодо внесення з 08 січня
2017 року змін до постанови НКРЕКП від 31 січня 2017 року № 147 «Про
алгоритм перерахувань коштів на лютий 2017 року».*

* - уточнена інформація щодо нормативів відрахувань коштів, а також сум
додаткових утримань коштів з поточних рахунків розрахованих протягом лютого
2017 року, у зв’язку із невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію,
куповану на ОРЕ протягом 2015-2016 років та січня-лютого 2017 року, а також
уточнений проект постанови буде опубліковано на сайті НКРЕКП після
надходження 06 лютого 2017 року інформації від ДП «Енергоринок» на
виконання запиту НКРЕКП (лист від 31 січня 2017 року № 1057/28.2/7-17).

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 31 січня 2017 року № 147
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», ураховуючи листи ДП «Енергоринок»
від 01 січня 2017 року № 07/26-1194, від 03 лютого 2017 року № _________,
06 лютого 2017 року № _________, ВАТ «Тернопільобленерго» від 31 січня
2017 року № 471/29, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 31 січня 2017 року № 147 «Про
алгоритм перерахувань коштів на лютий 2017 року» такі зміни:
1) у пункті 4 після слів «ПАТ «Київенерго» доповнити словами та знаком
«ВАТ «Тернопільобленерго»,»;
2) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ПАТ «ЕК
«Чернівціобленерго»*,
ПАТ
«Львівобленерго»*,
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»*,
ПАТ «Миколаївобленерго»*,
ПАТ
«ЕК
«Херсонобленерго»*, ПАТ «Київенерго»*, 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, 7, 9, 12, 14, 18 – 21, 25 – 29, 32 додатка 1 викласти в такій
редакції:
«

2
4
7
9
12
14
18
19
20
21
25
26
27
28
29

ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПАТ «Львівобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПАТ «ЕК «Херсонобленерго»
АК «Харківобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ –
Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

32 ПАТ «Київенерго»

100,00
100,00
16,50

0,00
0,00
83,50

-123 327,14*
-1 124 901,66*
-2 826 021,33*

24,69
10,60
100,00
100,00
100,00
100,00
12,58

75,31
89,40
0,00
0,00
0,00
0,00
87,42

-3 375 331,59*
-36 362 240,53*
-2 899 294,18*
-2 214 955,16*
-2 081 423,80*
-3 590 415,73*
-3 212 512,67*

0,91
3,08
7,40
25,06
17,54

99,09
96,92
92,60
74,94
82,46

100,00

0,00

-57 000 149,47*
-138 783 331,53*
-63 955,97*
-41 054,97*
-154 842,52*
-6 999 309,67*
»;

4) рядок 2 додатка 2 викласти в такій редакції:
«

2

ВАТ «Тернопільобленерго»

–

–

–

–

100,00
».

2. Ця постанова набирає чинності з 08 лютого 2017 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

