Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1036
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), відповідно до Закону
України «Про електроенергетику», розпорядження Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2015 року № 670-р «Про порядок розрахунків за спожитий
природний газ виробниками електричної енергії, які використовують
природний газ для її виробництва» (далі – Розпорядження КМУ), ураховуючи
звернення НАК «Нафтогаз України», постановою від 30 липня 2015 року
№ 2118 внесла зміни до постанов НКРЕ від 03 вересня 2008 року № 1052 (з
28 вересня 2016 року дію призупинено постановою НКРЕКП від 28 вересня
2016 року № 1669) від 26 липня 2013 року № 1036, згідно з якими, у разі
наявності простроченої заборгованості енергогенеруючих компаній перед
постачальником природного газу (заборгованість станом на 01 січня 2015 року),
кошти, що сплачуються оптовим постачальником електричної енергії
енергогенеруючим компаніям за договорами реструктуризації заборгованості за
електричну енергію, відповідно до зазначених постанов, перераховуються у
повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання
енергогенеруючих
компаній,
відкритих
в
уповноваженому
банку
(АТ «Ощадбанк») на виконання Розпорядження КМУ, до повного погашення
заборгованості.
З метою удосконалення процедури розподілу коштів (що надходять до
ДП «Енергоринок» від енергопостачальників як погашення заборгованості
відповідно до договорів реструктуризації заборгованості за куповану
електричну енергію, що виникла до 01 січня 2011 року, укладених
ДП «Енергоринок» з енергопостачальниками на виконання Закону України
«Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств
паливно-енергетичного комплексу») з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання для погашення заборгованості оптового постачальника
електричної енергії для проведення розрахунків з виробниками електричної
енергії та НЕК «Укренерго», а також з метою виконання положень
Розпорядження КМУ, ураховуючи інформацію НАК «Нафтогаз України» щодо
заборгованості виробників електричної енергії за спожитий природний газ з
ресурсів НАК «Нафтогаз України» для виробництва електричної енергії (лист
НАК «Нафтогаз України» 21 листопада 2017 року № 26-8608/1.2-17),
пропонується:
унести зміни до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1036, згідно з якими
кошти, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання для погашення заборгованості оптового постачальника
електричної енергії як погашення заборгованості відповідно до договорів
реструктуризації заборгованості за куповану електричну енергію, що виникла
до 01 січня 2011 року, укладених ДП «Енергоринок» з енергопостачальниками

на виконання Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого
функціонування
підприємств
паливно-енергетичного
комплексу»,
Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України розподіляти
між усіма виробниками електричної енергії та НЕК «Укренерго», та, у разі
наявності у виробників електричної енергії заборгованості перед
НАК «Нафтогаз України» станом на 01 січня 2017 року, зазначені кошти у
повному обсязі направляти на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання цих виробників, відкриті на виконання Розпорядження КМУ, до
досягнення сум, які передбачити у додатку до постанови.

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

ПРОЕКТ

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

№____________
Київ

Про внесення змін до постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
енергетики, від 26 липня 2013 року
№ 1036
Відповідно до абзацу другого частини другої статті 12, 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 лист НАК «Нафтогаз України» від
21 листопада 2017 року № 26-8608/1.2-17, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики, від 26 липня 2013 року № 1036 «Про алгоритм
перерахування коштів через поточні рахунки із спеціальним режимом
використання для погашення заборгованості» такі зміни:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії України:
кошти, розподілені відповідно до абзацу першого цієї постанови,
перераховувати виробникам електричної енергії, які зазначені в додатку, у
повному обсязі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання,
відкриті в уповноваженому банку на виконання розпорядження Кабінету
Міністрів України від 20 травня 2015 року № 670-р «Про порядок розрахунків
за спожитий природний газ виробниками електричної енергії, які

використовують природний газ для її виробництва», до досягнення сум
зазначених у додатку;
після досягнення сум, зазначених у додатку, розподіл здійснювати
відповідно до абзацу першого цієї постанови.»;
2) додаток викласти в новій редакції, що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2018 року.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Додаток
до
постанови
Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики,
від 26 липня 2013 року № 1036
(у редакції постанови НКРЕКП
від ______________ № ________)

Виробники електричної енергії, яким перераховуються кошти на поточні
рахунки із спеціальним режимом використання

№
з/п

1
2
3
4
5

Виробники електричної енергії

ПрАТ «Дніпровська ТЕЦ»
ПАТ «Одеська ТЕЦ»
ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»
ПрАТ «Харківська ТЕЦ-5»
ПрАТ «Херсонська ТЕЦ»

Начальник
Управління енергоринку

Суми заборгованості виробників
електричної енергії за спожитий
природний газ з ресурсів
НАК «Нафтогаз України» для
виробництва електричної енергії
станом на 01 січня 2017 року, грн
209 796 216
59 923 868
101 597 149
267 683 889
98 200 151

Ю. Власенко

