УТОЧНЕННЯ

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 14 червня 2018 року № 401 «Про алгоритм перерахувань
коштів на червень 2018 року»
До НКРЕКП надійшло звернення ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 20.06.2018
№ 001-001/9704 щодо перегляду алгоритму перерахувань коштів на червень
2018 року в частині зменшення щодобових додаткових утримань коштів з поточного
рахунку енергопостачальної компанії. Так, за наданою ПАТ «Запоріжжяобленерго»
інформацією щодо ухвали Господарського суду Запорізької області від 07.06.2018 по
справі № 908/329/16, виконання рішення суду за цією справою (на загальну суму
347,2 млн грн) було розстрочене на шість місяців − з червня по листопад 2018 року.
Таким чином, заборгованість ПАТ «Запоріжжяобленерго» перед ДП «Енергоринок»
за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України (далі – ОРЕ)
електроенергію (по справі № 908/329/16) в сумі 237,28 млн грн є врегульованою
станом на 19.06.2018 року. При цьому, ПАТ «Запоріжжяобленерго» надало письмове
підтвердження ДП «Енергоринок» (лист від 19.06.2018 № 01/26-8084) щодо стану
розрахунків ПАТ «Запоріжжяобленерго» за електроенергію, у тому числі із
зазначенням сум наявної в нього простроченої заборгованості за куповану на ОРЕ
електроенергію, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між ЕЗТ
та ДП «Енергоринок» станом на 19.06.2018.
Слід зазначити, що постановою від 14.06.2018 № 401 «Про алгоритм
перерахувань коштів на червень 2018 року» НКРЕКП затвердила на червень
2018 року нормативи відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників,
що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на
закріпленій території (далі – ЕЗТ), та на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії, відповідно до Порядку
визначення відрахувань коштів на поточні рахунки енергопостачальників, що
здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на
закріпленій території, 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 протягом 10 діб червня
2018 року, у зв’язку із невиконанням фінансових зобов’язань за електроенергію,
куповану на ОРЕ протягом 2015 – 2017 років та січня – червня 2018 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний рахунок
ЕЗТ у тому числі:
за інформацією ДП «Енергоринок», у разі виникнення простроченої
заборгованості ЕЗТ перед оптовим постачальником електричної енергії за куповану
електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації заборгованості між
ЕЗТ та ДП «Енергоринок»;

за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку електричної
енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у разі
неналежного виконання фінансових зобов'язань ЕЗТ за куповану електричну
енергію.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VII Порядку, НКРЕКП може
затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ), яка
того ж дня доводиться до відома ЕЗТ, оптового постачальника та Уповноваженого
банку. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань коштів ЕЗТ
(утримань з ЕЗТ) здійснюється на основі визначення суми коштів, які додатково
перераховуються ЕЗТ (утримаються з нього).
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 20.06.2018 № 5384/28/7-18 з метою
моніторингу стану розрахунків на ОРЕ (у тому числі розрахунків
ПАТ «Запоріжжяобленерго»), звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно надання у
тому числі станом на 23.06.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території,
за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у 2015 – 2017 році та у
січні − травні 2018 року;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;
- простроченої
заборгованості
енергопостачальників
перед
оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно до
інформації ДП «Енергоринок» (лист від 23.06.2018 № 01/26-8207) щодо виконання
ЕЗТ фінансових зобов’язань перед ДП «Енергоринок» за електричну енергію,
куповану протягом 2015 – 2017 років та січня – червня 2018 року, ряд ЕЗТ має
прострочену заборгованість за електричну енергію та недоплату відповідно до
прогнозованої вартості товарної продукції, купованої в ДП «Енергоринок»,
за 22 доби червня 2018 року (станом на 23.06.2018).
Крім того зазначаємо, що відповідно до пункту 3.1 розділу III Порядку (норми
встановлення/відновлення 100 %-го нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ) до НКРЕКП звернулось ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» (лист від
15.06.2018 № 1202) з проханням щодо встановлення 100 % нормативу відрахувань
коштів на його поточний рахунок. При цьому, було надано підтверджуючу
інформацію ДП «Енергоринок» щодо відсутності у ТзОВ НВП «ЕнергіяНовояворівськ» простроченої заборгованості за куповану на ОРЕ електроенергію та
простроченої заборгованості за договором реструктуризації заборгованості між
зазначеним ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Враховуючи викладене вище, а також інформацію ДП «Енергоринок» щодо
виконання фінансових зобов’язань ЕЗТ за куповану електроенергію, надану у
відповідності до норм Порядку, з метою покращення платіжно-розрахункових
відносин на ОРЕ, виноситься питання щодо прийняття з 26.06.2018 змін до
постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 401 «Про алгоритм перерахувань коштів на
червень 2018 року».
Заступник начальника
Управління енергоринку

В. Бутовський

Інформація щодо заборгованості ЕЗТ за куповану в ДП "Енергоринок" електроенергію
у 2015 - 2017 роках та січні-червні 2018 року (відповідно до прогнозованої вартості товарної продукції станом на 23.06.2018 (згідно листа ДП "Енергоринок") та прострочених платежів реструкт. заборгованості)
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Затверджено постановою НКРЕКП
від 14.06.2018 № 401 «Про алгоритм
перерахувань коштів на червень
2018 року»

ПАТ "Запоріжжяобленерго"

13,692,821.56

3,210,302.55

16,903,124.11

8,451,562.06

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"

8,646,867.94

113,062,752.15

121,709,620.09

60,854,810.05

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

ДП "Регіональні електричні мережі"

2,137,033,602.56

1,641,831,151.91

1,305,208,395.70

637,054,821.46

76,226,832.00

5,797,354,803.63

2,898,677,401.82

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

381,617,274.15

920,766.50

671,140,168.05

319,887,470.23

65,431,758.00

1,438,997,436.93

719,498,718.47

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

509,559,098.42

254,779,549.21

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

311,618.24

155,809.12

розрахунковий норматив-фіксована сума

розрахунковий норматив-фіксована сума

0.00

0.00

100%

розрахунковий норматив

88,543,290.00

44,271,645.00

100% - фіксована сума

100%

0.00

0.00

100%

100% - фіксована сума

509,559,098.42

ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
311,618.24

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"
ТзОВ "Енергія - Новояворівськ"

88,543,290.00

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"
ПАТ "Вінницяобленерго"
ПрАТ "Львiвобленерго"

8,386,916.74

8,386,916.74

4,193,458.37

100% - фіксована сума

100%

ВАТ "Тернопiльобленерго"

24,339,377.00

24,339,377.00

12,169,688.50

100% - фіксована сума

100% - фіксована сума

8,006,105,285.16

4,003,052,642.58

Всього по ЕЗТ

2,518,650,876.71

1,642,751,918.41

1,976,348,563.75

979,593,599.43

262,928,173.74

625,832,153.12

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 14 червня 2018 року № 401

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 по станову Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики, від 13 червня 2013 року № 700
«Про затвердження Порядку визначення відрахувань коштів на поточні
рахунки енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, та на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії», листи ДП «Енергоринок» від 23 червня 2018 року
№ 01/26-8207, ПАТ «Запоріжжяобленерго» від 20 червня 2018 року
№ 001-001/9704, ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» від 15 червня
2018 року № 1202, Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови НКРЕКП від 14 червня 2018 року № 401 «Про
алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року» такі зміни:
1) у пункті 3 після слів та знака «ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»,»
доповнити словами та знаком «ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»,»;
2) пункти 4 та 5 викласти у такій редакції:
«4. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі», ПрАТ «Львівобленерго» та
ВАТ «Тернопільобленерго» відповідно до нормативу, зазначеного у додатку

2

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.
5. 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 1, 2, 7, 9, 14, 25 − 27, 29, 31, 33 додатка 1
редакції:
«
1 ПАТ «Вінницяобленерго»
100,00
0,00
2 ВАТ «Тернопільобленерго»
100,00
0,00
7 ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
26,05
73,95
9 ТОВ «Луганське енергетичне
29,54
70,46
об'єднання»
14 ПрАТ «Львівобленерго»
100,00
0,00
25 ПрАТ «ДТЕК ПЕМ1,43
98,57
Енерговугілля»
26 ДП «Регіональні електричні
3,35
96,65
мережі»
27 ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
17,17
82,83
29 ТзОВ НВП «Енергія100,00
0,00
Новояворівськ»
31 ТОВ «ДТЕК Високовольтні
100,00
0,00
мережі»
33 ПАТ «Запоріжжяобленерго»
14,10
85,90

викласти в такій

0,00
- 12 169 688,50
-254 779 549,21
-60 854 810,05
-4 193 458,37
-719 498 718,47
-2 898 677 401,82
-155 809,12
0,00
-44 271 645,00
-8 451 562,06
»;

4) рядок 29 додатка 2 викласти в такій редакції:
«
29 ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»

−

−

−

−

100,00
».

2. Ця постанова набирає чинності з 26 червня 2018 року.

Голова НКРЕКП

О. Кривенко

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 14 червня 2018 року № 401 «Про алгоритм перерахувань
коштів на червень 2018 року»
До НКРЕКП надійшло звернення ПАТ «Запоріжжяобленерго» від
20.06.2018 № 001-001/9704 щодо перегляду алгоритму перерахувань коштів на
червень 2018 року в частині зменшення щодобових додаткових утримань коштів з
поточного рахунку енергопостачальної компанії. Так, за інформацією
ПАТ «Запоріжжяобленерго» відповідно до ухвали Господарського суду
Запорізької області від 07.06.2018 року по справі № 908/329/16, виконання
рішення суду за цією справою (на загальну суму 347,2 млн грн) було розстрочене
на шість місяців − з червня по листопад 2018 року. Таким чином, заборгованість
ПАТ «Запоріжжяобленерго» перед ДП «Енергоринок» за куповану в ОРЕ
електроенергію (по справі № 908/329/16) в сумі 237,28 млн грн є врегульованою
станом на 19.06.2018 року, в підтвердження чого ПАТ «Запоріжжяобленерго»
надало лист ДП «Енергоринок» від 19.06.2018 № 01/26-8084 щодо стану
заборгованості ПАТ «Запоріжжяобленерго».
Слід зазначити, що постановою від 14.06.2018 № 401 «Про алгоритм
перерахувань коштів на червень 2018 року» НКРЕКП затвердила на червень
2018 року
нормативи
відрахувань
коштів
на
поточні
рахунки
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території (далі – ЕЗТ), та на поточний рахунок
із спеціальним режимом використання оптового постачальника електричної
енергії, відповідно до Порядку визначення відрахувань коштів на поточні рахунки
енергопостачальників, що здійснюють господарську діяльність з постачання
електричної енергії на закріпленій території, 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 протягом 10 діб червня 2018 року, у зв’язку із невиконанням фінансових
зобов’язань за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електричної енергії
України (далі – ОРЕ) протягом 2015 – 2017 років та січня – червня 2018 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 4.1, 4.2, розділу IV), НКРЕКП
може здійснювати коригування нормативу відрахувань коштів на поточний
рахунок ЕЗТ у тому числі:
за інформацією ДП «Енергоринок», у разі виникнення простроченої
заборгованості ЕЗТ перед оптовим постачальником електричної енергії за
куповану електричну енергію, у тому числі за договором реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок»;

за результатами моніторингу стану розрахунків на Оптовому ринку
електричної енергії України відповідно до щоденних даних ДП «Енергоринок» у
разі неналежного виконання фінансових зобов'язань ЕЗТ за куповану електричну
енергію.
Крім того, у відповідності до положень Розділу VII Порядку, НКРЕКП може
затверджувати величину щодобових відрахувань коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ),
яка того ж дня доводиться до відома ЕЗТ, оптового постачальника та
Уповноваженого банку. Розрахунок величини щодобових додаткових відрахувань
коштів ЕЗТ (утримань з ЕЗТ) здійснюється на основі визначення суми коштів, які
додатково перераховуються ЕЗТ (утримаються з нього).
Слід зазначити, що НКРЕКП листом від 20.06.2018 № 5384/28/7-18 з метою
моніторингу стану розрахунків на ОРЕ (у тому числі розрахунків
ПАТ «Запоріжжяобленерго»), звернулася до ДП «Енергоринок» стосовно надання
у тому числі станом на 23.06.2018 інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості енергопостачальників, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території,
за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у 2015 – 2017 році та у
січні − травні 2018 року;
- поточної заборгованості ЕЗТ за куповану у червні 2018 року в
ДП «Енергоринок» електроенергію;
- простроченої заборгованості енергопостачальників перед оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ЕЗТ та ДП «Енергоринок».
Таким чином, після надання ДП «Енергоринок» інформації (у відповідності
до норм Порядку), НКРЕКП 23 червня 2018 року підготує проект рішення щодо
внесення з 26.06.2018 змін до постанови НКРЕКП від 14.06.2018 № 401 «Про
алгоритм перерахувань коштів на червень 2018 року» та розмістить його на
офіційному веб-сайті НКРЕКП.
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