УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про алгоритм перерахувань
коштів на вересень 2017 року»
Постановою від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про алгоритм перерахувань
коштів на вересень 2017 року» (зі змінами) НКРЕКП затвердила на вересень
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 вересня
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-вересня 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, у тому числі за договорами
реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок».
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 серпня 2017 року
№ 9498/28.2/7-17 з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася до

ДП «Енергоринок» стосовно надання станом на 06 вересня 2017 року, 18 вересня
2017 року, 25 вересня 2017 року, 27 вересня 2017 року інформації щодо:
- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у
2015 – 2016 роках, у січні – липні 2017 року та після 14 вересня 2017 року купованої
електроенергії у серпні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану, у вересні 2017 року, в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у серпні 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, що підтверджується актом звірки
розрахунків між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та
розпорядником бюджетних коштів (за підписом директора (заступника директора)
та головного бухгалтера));
- простроченої заборгованості енергопостачальників перед оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок».
Так, за результатами моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, відповідно до
інформації ДП «Енергоринок» (листи від 15 вересня 2017 року № 07/26-10886 та
від 18 вересня 2017 року № 01/26-10927) 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-серпня 2017 року та поточну недоплату відповідно до умов договорів за
куповану електроенергію 17 діб вересня 2017 року.
Зазначаємо, що листом від 15 вересня 2017 року № 07/26-10886
ДП «Енергоринок» також поінформовано, що станом на кінець дня 14.09.2017 у
ПРТ, яким у серпні 2017 року було встановлено 100%-й норматив перерахування
коштів на їхні поточні рахунки, немає простроченої заборгованості за куповану
електричну енергію серпня 2017 року (згідно з підпунктом 1 пункту 3.2 розділу
III положень Порядку).
Ураховуючи викладене вище, з метою покращення платіжнорозрахункових відносин на ОРЕ, пропонується:
внести з 20 вересня 2017 року зміни до постанови НКРЕКП від 31 серпня
2017 року № 1066 «Про алгоритм перерахувань коштів на вересень 2017 року».

Начальник
Управління енергоринку

Ю. Власенко

Інформація щодо заборгованості постачальників електричної енергії за регульованим тарифом
за куповану в ДП "Енергоринок" електроенергію у 2015 - 2016 року та січні - вересні 2017 року (відповідно до виконання умов договорів станом на 18.09.2017 згідно лита ДП "Енергоринок" та прострочених платежів реструкт. заборг.)

ЕК за регульованим тарифом

Заборгованість 2015
року (КТ територія)

Заборгованість
2016 року (КТ
територя)

грн
1

грн
2

Прострочена
Погашення
Заборгованість за
заборгованісь за
заборгованості ЕК (на
Загальна сума заборгованості
січень-серпень
Заборгованість за
договорами про
розрахун.нормативі)
(ЕК на розрахунковому
2017 року (КТ
вересень 2017 року реструктуризацію та
протягом 8
нормативі)
територія)
рішеннями суду про
банківських днів
розстрочку
вересня 2017 року

грн
3

ПАТ "Запоріжжяобленерго"
ТзОВ "Енергія Новий-Розділ"
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"
ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"
ПАТ "Черкасиобленерго"
ДП "Регіональні електричні мережі"
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля"

грн
4

грн
5

грн
6=1+2+3+4+5

грн
7=6/8

37,594,719.60

37,594,719.60
108,151.71
267,783,627.17

4,699,339.95
13,518.96
33,472,953.40

норматив-фіксована сума
норматив-фіксована сума

71,020,873.67
765,100,903.33
4,684,426,310.94
2,650,750,218.66

8,877,609.21
95,637,612.92
585,553,288.87
331,343,777.33

норматив-фіксована сума
норматив-фіксована сума

норматив-фіксована сума

108,151.71
267,783,627.17

2,137,033,602.56
528,594,479.20

1,139,659.88
614,029,339.46
1,641,831,151.91
839,490,441.05

ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"

75,490,224.53
866,492,125.51
461,012,986.23
2,265,660.34

69,881,213.79
75,581,339.34
39,069,430.96
8,119,958.28

Пропонується

813,532,353.90

норматив-фіксована сума

норматив-фіксована сума
норматив-фіксована сума

364,401.63

2,630,061.97

328,757.75

ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"

12,777,926.63

12,777,926.63

1,597,240.83

100%-фіксована сума за вересень

ПАТ Вінницяобленерго

4,829,560.20

4,829,560.20

603,695.03

100%-фіксована сума за вересень

ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"

213,884,211.51

213,884,211.51

26,735,526.44

ПрАТ "Кіровоградобленерго"

0.02

0.02

0.00

100%-фіксована сума за вересень
100%

7,271,906.54

7,271,906.54

908,988.32

100%-фіксована сума за вересень

ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі"

129,371,649.03

129,371,649.03

16,171,456.13

ПрАТ "ЕК "Херсонобленерго"

13,065,744.75

13,065,744.75

1,633,218.09

100%-фіксована сума за вересень
розрахунковий норматив
розрахунковий норматив фіксована сума за вересень

ВАТ "Тернопiльобленерго"

ПАТ "Полтаваобленерго"
Всього по ЕК за регульованим тарифом

8,719,141.97
2,665,628,081.76

3,096,490,592.30

1,405,260,996.61

437,582,083.23

1,264,373,253.80

8,719,141.97

1,089,892.75

8,869,335,007.70

1,108,666,875.96

УТОЧНЕНО
ПРОЕКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
Про внесення змін до
постанови НКРЕКП
від 31 серпня 2017 року № 1066
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 вересня 2017 року № 07/26-10886 та від 18 вересня
2017 року № 01/26-10927 Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови НКРЕКП від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про
алгоритм перерахувань коштів на вересень 2017 року» такі зміни:
1) пункти 5 та 6 викласти у такій редакції:
«5. З коштів, які належать до перерахування на поточний рахунок
ПАТ «Вінницяобленерго»,
ВАТ
«Тернопільобленерго»,
ПАТ
«ЕК
«Чернівціобленерго»,
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго», ПрАТ «ЕК
«Херсонобленерго», ПАТ «Полтаваобленерго», 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.»;
2) рядки 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 17, 18 – 20, 22, 25 – 29, 31, 33 додатка
1 викласти в такій редакції:
«
1
2
4
5
7
9

100,00
100,00
100,00
100,00
20,62
30,90

0,00
0,00
0,00
0,00
79,38
69,10

-603 695,03
-908 988,32
-1 597 240,83
-26 735 526,44

12
17
18
19
20
22
25
26
27
28
29
31

ПАТ «Вінницяобленерго»
ВАТ «Тернопільобленерго»
ПАТ «ЕК «Чернівціобленерго»
ПАТ «ДТЕК Дніпрообленерго»
ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго»
ТОВ «Луганське енергетичне
об'єднання»
ПАТ «Черкасиобленерго»
ПрАТ «Рівнеобленерго»
ПАТ «ЕК «Одесаобленерго»
ПАТ «Миколаївобленерго»
ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»
ПАТ «Полтаваобленерго»
ПрАТ «ДТЕК ПЕМ - Енерговугілля»
ДП «Регіональні електричні мережі»
ДПЕМ ПрАТ «Атомсервiс»
ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»
ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»
ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі»

7,60
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
1,93
3,55
12,69
19,28
15,83
100,00

92,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,07
96,45
87,31
80,72
84,17
0,00

-95 637 612,92
0,00
0,00
0,00
-1 633 218,09
-1 089 892,75
-331 343 777,33
-585 553 288,87
-328 757,75
-13 518,96
0,00
-16 171 456,13

33

ПАТ «Запоріжжяобленерго»

11,43

88,57

-4 699 339,95

-33 472 953,40
-8 877 609,21

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

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
«Про внесення змін до постанови НКРЕКП
від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про алгоритм перерахувань
коштів на вересень 2017 року»
Постановою від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про алгоритм перерахувань
коштів на вересень 2017 року» (зі змінами) НКРЕКП затвердила на вересень
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 вересня
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-вересня 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, у тому числі за договорами
реструктуризації заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок».
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 серпня 2017 року
№ 9498/28.2/7-17 з метою моніторингу стану розрахунків на ОРЕ, звернулася до
ДП «Енергоринок» стосовно надання станом на 06 вересня 2017 року, 18 вересня
2017 року, 25 вересня 2017 року, 27 вересня 2017 року інформації щодо:

- неврегульованої заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у
2015 – 2016 роках, у січні – липні 2017 року та після 14 вересня 2017 року купованої
електроенергії у серпні 2017 року;
- поточної заборгованості постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом за куповану, у вересні 2017 року, в ДП «Енергоринок»
електроенергію;
- стану розрахунків постачальників електричної енергії за регульованим
тарифом за куповану в ДП «Енергоринок» електроенергію у серпні 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, що підтверджується актом звірки
розрахунків між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом та
розпорядником бюджетних коштів (за підписом директора (заступника директора)
та головного бухгалтера));
- простроченої заборгованості енергопостачальників перед оптовим
постачальником електричної енергії, у тому числі за договорами реструктуризації
заборгованості між ПРТ та ДП «Енергоринок».
Таким чином, після надання ДП «Енергоринок» 18 вересня 2017 року
інформації на виконання запиту НКРЕКП (лист від 31 серпня 2017 року
№ 9498/28.2/7-17) НКРЕКП підготує проект рішення про внесення з 20 вересня
2017 року змін до постанови НКРЕКП від 31 серпня 2017 року № 1066 «Про
алгоритм перерахувань коштів на вересень 2017 року» і розмістить його на
офіційному веб-сайті НКРЕКП до 19 вересня 2017 року.

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

