Обґрунтування
до рішення НКРЕКП щодо надання кредитних коштів
КП «Теплоенергетик» у жовтні 2017 року
Щомісяця на засіданнях Ради Оптового ринку електричної енергії
України (далі – Рада ОРЕ), відповідно до звернень енергогенеруючих компаній
та враховуючи інформацію ДП «Енергоринок», приймаються рішення щодо
погодження залучення кредитних коштів для подальшого перерахування їх
енергогенеруючим компаніям, як оплату електричної енергії, що буде
відпущена ними в наступних розрахункових періодах, для розрахунків за
паливо.
Слід зазначити, що для енергогенеруючих компаній теплоелектростанцій
така практика діє протягом останніх років і її запровадження у свій час було
викликано необхідністю забезпечення своєчасних та повних розрахунків за
природний газ та за поставлене вугілля і залишається об’єктивною реальністю
на сьогоднішній день.
Так, у зв’язку з дефіцитом обігових коштів, до НКРЕКП звертаються
теплоелектроцентралі стосовно надання їм кредитних коштів, які нададуть
можливість забезпечити здійснення своєчасної оплати за паливо.
Слід зауважити, що на засіданні Ради ОРЕ, яке відбулось 28 липня
2017 року, було затверджено принципи розподілу кредитного портфелю між
генеруючими компаніями з визначенням, що критерієм для розподілу
кредитних коштів між заявками ТЕС та ТЕЦ є заборгованість
ДП «Енергоринок» перед Виробниками на найближчу звітну дату за
вирахуванням отриманих кредитних коштів/авансових платежів на дату
залучення (підпункт 2.1 пункту 2 протоколу № 22).
КП «Теплоенергетик», ураховуючи посезонну роботу Підприємства (у
період з квітня до середини жовтня 2017 року робота повністю зупинена) та
заборгованість ДП «Енергоринок» за поставлену на ОРЕ електричну енергію
(станом на 01 жовтня 2017 року складає 17,5 млн грн), листом від 27 вересня
2017 року № 1847/04.1 звернулось до НКРЕКП з проханням погодити надання
Підприємству у жовтні 2017 року авансового платежу за рахунок кредитних
коштів ДП «Енергоринок» у розмірі 3,5 млн грн для погашення заборгованості
за паливо.
Так, на засіданні Ради ОРЕ, яке відбулось 04 жовтня 2017 року, було
погоджено залучення КП «Теплоенергетик» кредитних коштів у сумі
3,5 млн грн (підпункт 5.1.1 пункту 5 протоколу № 27) для подальшого
перерахуванням цих коштів Підприємству 13 жовтня 2017 року як оплату
товарної продукції січня – березня 2018 року. При цьому повернення коштів
здійснювати у таких сумах та у періоди: 1,5 млн грн у січні 2018 року – з 16 по
31 січня 2018 року, 1,2 млн грн у лютому 2018 року – з 16 по 28 лютого
2018 року та 0,8 млн грн у березні 2018 року – з 16 по 30 березня 2018 року.
На виконання підпункту 5.1.2 пункту 5 протоколу № 27 Ради ОРЕ до
НКРЕКП надійшло звернення КП «Теплоенергетик» (лист від 04 жовтня
2017 року № 1934/04.1) щодо необхідності надання кредитних коштів у жовтні

2017 року з економічним обґрунтування доцільності отримання кредитних
коштів.
Також до НКРЕКП надійшов лист Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України від 05 жовтня 2017 року № 02/13-9054 щодо підтримки
залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів для КП «Теплоенергетик» на
загальну суму 3,5 млн грн з метою проведення розрахунків за паливо.
Ураховуючи зазначене вище, а також листи КП «Теплоенергетик» щодо
необхідності надання кредитних коштів у жовтні 2017 року для забезпечення
проведення розрахунків за паливо, пропонується:
погодитись з рішенням Ради ОРЕ від 04 жовтня 2017 року (підпункт 5.1.1
пункту 5 протоколу № 27) щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних
коштів у сумі 3,5 млн грн, з подальшим перерахуванням цих коштів 13 жовтня
2017 року КП «Теплоенергетик» як оплату товарної продукції січня – березня
2018 року.
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Про погодження рішення Ради
Оптового ринку електричної енергії
України від 04 жовтня 2017 року
(підпункт 5.1.1 пункту 5 протоколу
№ 27) і перерахування коштів
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
рішення Ради Оптового ринку електричної енергії України від 04 жовтня
2017 року (підпункт 5.1.1 пункту 5 протоколу № 27), звернення Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України від 05 жовтня 2017 року
№ 02/13-9054, КП «Теплоенергетик» від 27 вересня 2017 року № 1847/04.1 та
від 04 жовтня 2017 року № 1934/04.1, з метою забезпечення проведення
КП «Теплоенергетик» розрахунків за паливо, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитись з рішенням Ради Оптового ринку електричної енергії
України від 04 жовтня 2017 року (підпункт 5.1.1 пункту 5 протоколу № 27)
щодо залучення ДП «Енергоринок» кредитних коштів у розмірі 3,5 млн грн.
2. Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:
2.1. Залучені кредитні кошти в сумі 3,5 млн грн, які надійдуть
13 жовтня 2017 року на поточний рахунок із спеціальним режимом

використання оптового постачальника електричної енергії з поточного рахунка
ДП «Енергоринок», перераховувати КП «Теплоенергетик» як оплату товарної
продукції січня – березня 2018 року.
2.2. З коштів, нарахованих КП «Теплоенергетик» відповідно до
алгоритму розподілу коштів, здійснювати утримання та перерахування коштів
на поточний рахунок ДП «Енергоринок»:
1,5 млн грн – з 16 січня 2018 року по 31 січня 2018 року (включно);
1,2 млн грн – з 16 лютого 2018 року по 28 лютого 2018 року (включно);
0,8 млн грн – з 16 березня 2018 року по 30 березня 2018 року (включно).
3. КП «Теплоенергетик» до 25 жовтня 2017 року надати до НКРЕКП звіт
про
використання
коштів,
отриманих
відповідно
до
підпункту
2.1 цієї постанови, на паперовому носії, а також у електронному вигляді на
адресу Semegen@nerc.gov.ua.
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