УТОЧНЕНО
Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про затвердження алгоритму перерахування
коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії
Розрахунки з виробниками електричної енергії здійснюються
відповідно статті 15 Закону України «Про електроенергетику», яка
передбачає: «у кожному розрахунковому періоді (місяці) забезпечується
оплата вартості електричної енергії та послуг, закуплених у цьому періоді
оптовим постачальником електричної енергії, у рівному відсотку кожній
енергогенеруючій компанії (за винятком суб’єктів господарювання, які
виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергіїмікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) та підприємству, яке
здійснює центральне диспетчерське управління об’єднаною енергетичною
системою України і передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами. Ця оплата забезпечується з
урахуванням остаточних платежів відповідно до договору, на підставі якого
створено оптовий ринок електричної енергії». Варто зазначити, що дана
стаття стосується лише проведення розрахунків у поточному місяці за
електроенергію, що купована теж у поточному місяці та остаточних
платежів, що проводяться до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Відтак, ДП «Енергоринок» щомісячно перераховує рівний відсоток кожній
генеруючій компанії відповідно до алгоритму розподілу коштів,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП),
від 29 грудня 2017 року № 1611 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного
рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії».
Що стосується простроченої заборгованості (заборгованості минулих
періодів), яка виникає у разі нездійснення повної оплати вартості електричної
енергії за розрахунковий місяць, то її погашення перед виробниками
електричної енергії за розрахунковий місяць здійснюється лише відповідно
до алгоритмів встановлених постановами НКРЕ, а саме: постанови НКРЕ від
26 липня 2013 року № 1036 «Про алгоритм перерахування коштів через
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення
заборгованості» та постанови НКРЕ від 03 вересня 2008 року № 1052 «Про
алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії України
та визначення такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 08.04.2008
№ 507» (з 28 вересня 2016 року дію призупинено постановою НКРЕКП від
28 вересня 2016 року № 1669). Варто зазначити, що розподіл коштів (які
надходять від енергопостачальних компаній) між виробниками електричної
енергії ДП «Енергоринок» здійснює пропорційно розміру заборгованості.
18 жовтня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято
розпорядження № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи

енергогенеруючих
компаній
теплових
електростанцій»
(далі
–
Розпорядження КМУ), згідно з яким перебачено у тому числі:
залучення державним підприємством «Енергоринок» додатково до
існуючих кредитних ліній кредиту в обсязі до 2 млрд грн із строком
погашення до 12 місяців для погашення заборгованості, що утворилася до
01 вересня 2017 року, перед енергогенеруючими компаніями теплових
електростанцій з подальшим спрямуванням таких коштів виключно на
оплату за договорами на постачання вугільної продукції;
Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і
державному підприємству «Енергоринок» звернутися до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, щодо установлення алгоритму розподілу коштів з
поточного рахунка із спеціальним режимом використання, що надійдуть
відповідно до пункту 1 цього розпорядження, пропорційно заборгованості
державного підприємства «Енергоринок» перед енергогенеруючими
компаніями теплових електростанцій за електричну енергію.
Слід зауважити, що Міненерговугілля України листом від 18 жовтня
2017 року № 01/13-9462 надало до НКРЕКП на погодження проект
Розпорядження КМУ, за результатами опрацювання якого НКРЕКП
повідомило Міненерговугілля України щодо непогодження проекту
Розпорядження КМУ, оскільки він потребує додаткового доопрацювання
всіма заінтересованими органами. При цьому було зазначено низку факторів,
які необхідно врахувати при доопрацюванні проекту Розпорядження КМУ.
В той же час, за результатами наради щодо питань проходження
підприємствами теплової генерації опалювального сезону 2017/18 року, яка
відбулась 25 жовтня 2017 року під головуванням Прем’єр міністра України
Гройсмана
В. Б.,
пунктом
2
протоколу
наради
передбачено
Міненерговугіллю України разом з держаним підприємством «Енергоринок»
за участю НКРЕКП підготувати в тижневий строк узгоджений план дій щодо
реалізації прийнятого Розпорядження КМУ.
Також до НКРЕКП листом від 28 листопада 2017 року № 43008/7/1-17
надійшло доручення Віце-прем’єр міністра України В. Кістіона щодо вжиття
заходів щодо забезпечення виконання у повному обсязі пункту 2 зазначеного
вище протоколу наради.
На виконання Розпорядження КМУ Міненерговугілля України листом
від 03 листопада 2017 року № 01/13-10007 звернулось до НКРЕКП щодо
встановлення алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання, що надійдуть відповідно до пункту
1 Розпорядження КМУ, пропорційно заборгованості ДП «Енергоринок»
перед енергогенеруючими компаніями для погашення заборгованості за
електричну енергію, що утворилась до 01 вересня 2017 року, відповідно до
Додатка 1 (в якому зазначається розподіл коштів між ГК ТЕС із сумами) та
передбачення у кошторисі ДП «Енергоринок» на 2017 – 2018 роки коштів
для обслуговування та повернення кредиту, залученого відповідно до пункту
1 Розпорядження КМУ.
Також на виконання Розпорядження КМУ ДП «Енергоринок» (листи
від 31 жовтня 2017 року № 01/26-12595, від 15 листопада 2017 року

№ 01/26-13551) надало до НКРЕКП інформацію щодо заборгованості
ДП «Енергоринок» перед ГК ТЕС за електричну енергію, що утворилась до
01 вересня 2017 року станом на 31 жовтня 2017 року, та звернулося з
проханням прийняти відповідні постанови НКРЕКП.
При цьому зауважуємо, що у листах ДП «Енергоринок» зазначаються
різні суми заборгованості станом на 31 жовтня 2017 року, та, як наслідок,
різний розподіл кредитних коштів між ГК ТЕС. Також у листах зазначається,
що на момент прийняття НКРЕКП постанови зазначена заборгованість може
змінитись внаслідок погашення заборгованості минулих періодів та буде
потребувати уточнення, у зв’язку з чим, НКРЕКП надіслала звернення до
ДП «Енергоринок» щодо надання до НКРЕКП належним чином оформленої
інформації на виконання Розпорядження КМУ (лист від 29 грудня 2017 року
№ 13390/28.2/7-17).
Так, ДП «Енергоринок» листом від 02 січня 2018 року № 07/26-21
надало до НКРЕКП інформацію щодо заборгованості державного
підприємства «Енергоринок» перед енергогенеруючими компаніями
теплових електростанцій за електричну енергію, що виникла до 01 вересня
2017 року станом на 02 січня 2018 року та відповідно щодо розподілу коштів
між енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій на виконання
Розпорядження КМУ.
Також листом від 29 грудня 2017 року № 01/26-15569
ДП «Енергоринок» повідомило НКРЕКП, що на виконання Розпорядження
КМУ між ДП «Енергоринок» та АТ «Ощадбанк» 29 листопада 2017 року
укладено кредитний договір у розмірі 2 млрд грн терміном на 1 рік.
Враховуючи викладене вище, з метою погашення заборгованості, що
утворилася до 01 вересня 2017 року, перед енергогенеруючими компаніями
теплових електростанцій з подальшим спрямуванням таких коштів виключно
на оплату за договорами на постачання вугільної продукції, пропонується:
прийняти постанову «Про алгоритм перерахування коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії».

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

УТОЧНЕНО
ПРОЕКТ

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

№____________
Київ

Про алгоритм перерахування коштів
з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового
постачальника електричної енергії
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»,
розпорядження Кабінету Міністрів України 18 жовтня 2017 року № 776-р
«Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій» (далі – Розпорядження), ураховуючи пункт 2 протоколу
наради щодо питань проходження підприємствами теплової генерації
опалювального сезону 2017/18 року, яка відбулась 25 жовтня 2017 року під
головуванням Прем’єр міністра України Гройсмана В. Б., звернення
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
03 листопада 2017 року № 01/13-10007, листи ДП «Енергоринок» від
29 грудня 2017 року № 01/26-15569 та від 02 січня 2018 року № 07/26-21, з
метою погашення заборгованості, що утворилася до 01 вересня 2017 року,
перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій з подальшим
спрямуванням таких коштів виключно на оплату за договорами на
постачання вугільної продукції, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.
Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України кошти, що надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом

використання від АТ «Ощадбанк» відповідно до пункту 1 Розпорядження,
перерахувати енергогенеруючим компаніям теплових електростанцій на
відкриті в установах уповноваженого банку окремі поточні рахунки із
спеціальним режимом використання, а саме:
ПАТ «Центренерго» – 294 400 983,23 грн;
ПАТ «Донбасенерго» – 225 792 715,70 грн;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 374 911 824,21 грн;
ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 744 631 541,99 грн;
ТОВ «ДТЕК Східенерго» – 360 262 934,87 грн.
2.
Енергогенеруючим компаніям теплових електростанцій кошти,
які надійдуть відповідно до пункту 1 постанови, перераховувати у повному
обсязі за вугільну продукцію.
3.
Енергогенеруючим
компаніям
теплових
електростанцій,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, до 23 січня 2018 року надати до
НКРЕКП звіт про використання коштів отриманих відповідно до цієї
постанови.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

Обґрунтування до рішення НКРЕКП
про затвердження алгоритму перерахування
коштів з поточного рахунку із спеціальним режимом використання
оптового постачальника електричної енергії
Розрахунки з виробниками електричної енергії здійснюються
відповідно статті 15 Закону України «Про електроенергетику», яка
передбачає: «у кожному розрахунковому періоді (місяці) забезпечується
оплата вартості електричної енергії та послуг, закуплених у цьому періоді
оптовим постачальником електричної енергії, у рівному відсотку кожній
енергогенеруючій компанії (за винятком суб’єктів господарювання, які
виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергіїмікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) та підприємству, яке
здійснює центральне диспетчерське управління об’єднаною енергетичною
системою України і передачу електричної енергії магістральними та
міждержавними електричними мережами. Ця оплата забезпечується з
урахуванням остаточних платежів відповідно до договору, на підставі якого
створено оптовий ринок електричної енергії». Варто зазначити, що дана
стаття стосується лише проведення розрахунків у поточному місяці за
електроенергію, що купована теж у поточному місяці та остаточних
платежів, що проводяться до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим.
Відтак, ДП «Енергоринок» щомісячно перераховує рівний відсоток кожній
генеруючій компанії відповідно до алгоритму розподілу коштів,
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП),
від 29 грудня 2017 року № 1611 «Про алгоритм розподілу коштів з поточного
рахунка із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії».
Що стосується простроченої заборгованості (заборгованості минулих
періодів), яка виникає у разі нездійснення повної оплати вартості електричної
енергії за розрахунковий місяць, то її погашення перед виробниками
електричної енергії за розрахунковий місяць здійснюється лише відповідно
до алгоритмів встановлених постановами НКРЕ, а саме: постанови НКРЕ від
26 липня 2013 року № 1036 «Про алгоритм перерахування коштів через
поточні рахунки із спеціальним режимом використання для погашення
заборгованості» та постанови НКРЕ від 03 вересня 2008 року № 1052 «Про
алгоритм перерахування коштів з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії України
та визначення такою, що втратила чинність, постанови НКРЕ від 08.04.2008
№ 507» (з 28 вересня 2016 року дію призупинено постановою НКРЕКП від
28 вересня 2016 року № 1669). Варто зазначити, що розподіл коштів (які
надходять від енергопостачальних компаній) між виробниками електричної
енергії ДП «Енергоринок» здійснює пропорційно розміру заборгованості.
18 жовтня 2017 року Кабінетом Міністрів України було прийнято
розпорядження № 776-р «Про заходи щодо стабілізації роботи

енергогенеруючих
компаній
теплових
електростанцій»
(далі
–
Розпорядження КМУ), згідно з яким перебачено у тому числі:
залучення державним підприємством «Енергоринок» додатково до
існуючих кредитних ліній кредиту в обсязі до 2 млрд грн із строком
погашення до 12 місяців для погашення заборгованості, що утворилася до
01 вересня 2017 року, перед енергогенеруючими компаніями теплових
електростанцій з подальшим спрямуванням таких коштів виключно на
оплату за договорами на постачання вугільної продукції;
Міністерству енергетики та вугільної промисловості України і
державному підприємству «Енергоринок» звернутися до Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, щодо установлення алгоритму розподілу коштів з
поточного рахунка із спеціальним режимом використання, що надійдуть
відповідно до пункту 1 цього розпорядження, пропорційно заборгованості
державного підприємства «Енергоринок» перед енергогенеруючими
компаніями теплових електростанцій за електричну енергію.
Слід зауважити, що Міненерговугілля України листом від 18 жовтня
2017 року № 01/13-9462 надало до НКРЕКП на погодження проект
Розпорядження КМУ, за результатами опрацювання якого НКРЕКП
повідомило Міненерговугілля України щодо непогодження проекту
Розпорядження КМУ, оскільки він потребує додаткового доопрацювання
всіма заінтересованими органами. При цьому було зазначено низку факторів,
які необхідно врахувати при доопрацюванні проекту Розпорядження КМУ.
В той же час, за результатами наради щодо питань проходження
підприємствами теплової генерації опалювального сезону 2017/18 року, яка
відбулась 25 жовтня 2017 року під головуванням Прем’єр міністра України
Гройсмана
В. Б.,
пунктом
2
протоколу
наради
передбачено
Міненерговугіллю України разом з держаним підприємством «Енергоринок»
за участю НКРЕКП підготувати в тижневий строк узгоджений план дій щодо
реалізації прийнятого Розпорядження КМУ.
Також до НКРЕКП листом від 28 листопада 2017 року № 43008/7/1-17
надійшло доручення Віце-прем’єр міністра України В. Кістіона щодо вжиття
заходів щодо забезпечення виконання у повному обсязі пункту 2 зазначеного
вище протоколу наради.
На виконання Розпорядження КМУ Міненерговугілля України листом
від 03 листопада 2017 року № 01/13-10007 звернулось до НКРЕКП щодо
встановлення алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із
спеціальним режимом використання, що надійдуть відповідно до пункту
1 Розпорядження КМУ, пропорційно заборгованості ДП «Енергоринок»
перед енергогенеруючими компаніями для погашення заборгованості за
електричну енергію, що утворилась до 01 вересня 2017 року, відповідно до
Додатка 1 (в якому зазначається розподіл коштів між ГК ТЕС із сумами) та
передбачення у кошторисі ДП «Енергоринок» на 2017 – 2018 роки коштів
для обслуговування та повернення кредиту, залученого відповідно до пункту
1 Розпорядження КМУ.
Також на виконання Розпорядження КМУ ДП «Енергоринок» (листи
від 31 жовтня 2017 року № 01/26-12595, від 15 листопада 2017 року

№ 01/26-13551) надало до НКРЕКП інформацію щодо заборгованості
ДП «Енергоринок» перед ГК ТЕС за електричну енергію, що утворилась до
01 вересня 2017 року станом на 31 жовтня 2017 року, та звернулося з
проханням прийняти відповідні постанови НКРЕКП.
При цьому зауважуємо, що у листах ДП «Енергоринок» зазначаються
різні суми заборгованості станом на 31 жовтня 2017 року, та, як наслідок,
різний розподіл кредитних коштів між ГК ТЕС. Також у листах зазначається,
що на момент прийняття НКРЕКП постанови зазначена заборгованість може
змінитись внаслідок погашення заборгованості минулих періодів та буде
потребувати уточнення, у зв’язку з чим, НКРЕКП надіслала звернення до
ДП «Енергоринок» щодо надання до НКРЕКП належним чином оформленої
інформації на виконання Розпорядження КМУ (лист від 29 грудня 2017 року
№ 13390/28.2/7-17).
Так, ДП «Енергоринок» листом від 02 січня 2018 року № 07/26-21
надало до НКРЕКП інформацію щодо заборгованості державного
підприємства «Енергоринок» перед енергогенеруючими компаніями
теплових електростанцій за електричну енергію, що виникла до 01 вересня
2017 року станом на 02 січня 2018 року та відповідно щодо розподілу коштів
між енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій на виконання
Розпорядження КМУ.
Також листом від 29 грудня 2017 року № 01/26-15569
ДП «Енергоринок» повідомило НКРЕКП, що на виконання Розпорядження
КМУ між ДП «Енергоринок» та АТ «Ощадбанк» 29 листопада 2017 року
укладено кредитний договір у розмірі 2 млрд грн терміном на 1 рік.
Враховуючи викладене вище, з метою погашення заборгованості, що
утворилася до 01 вересня 2017 року, перед енергогенеруючими компаніями
теплових електростанцій з подальшим спрямуванням таких коштів виключно
на оплату за договорами на постачання вугільної продукції, пропонується:
прийняти постанову «Про алгоритм перерахування коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії».

Начальник Управління енергоринку

Ю. Власенко

ПРОЕКТ

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

№____________
Київ

Про алгоритм перерахування коштів
з поточного рахунку із спеціальним
режимом використання оптового
постачальника електричної енергії
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»,
розпорядження Кабінету Міністрів України 18 жовтня 2017 року № 776-р
«Про заходи щодо стабілізації роботи енергогенеруючих компаній теплових
електростанцій» (далі – Розпорядження), ураховуючи пункт 2 протоколу
наради щодо питань проходження підприємствами теплової генерації
опалювального сезону 2017/18 року, яка відбулась 25 жовтня 2017 року під
головуванням Прем’єр міністра України Гройсмана В. Б., звернення
Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від
03 листопада 2017 року № 01/13-10007, листи ДП «Енергоринок» від
29 грудня 2017 року № 01/26-15569 та від 02 січня 2018 року № 07/26-21, з
метою погашення заборгованості, що утворилася до 01 вересня 2017 року,
перед енергогенеруючими компаніями теплових електростанцій з подальшим
спрямуванням таких коштів виключно на оплату за договорами на
постачання вугільної продукції, Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1.
Розпоряднику коштів Оптового ринку електричної енергії
України кошти, що надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання від АТ «Ощадбанк» відповідно до пункту 1 Розпорядження,

перерахувати енергогенеруючим компаніям теплових електростанцій на
відкриті в установах уповноваженого банку окремі поточні рахунки із
спеціальним режимом використання, а саме:
ПАТ «Центренерго» –389 901 237,04 грн;
ПАТ «Донбасенерго» – 303 193 166,57 грн;
ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» – 279 773 292,34 грн;
ПАТ «ДТЕК Західенерго» – 606 425 483,15 грн;
ТОВ «ДТЕК Східенерго» – 420 706 820,90 грн.
2.
Енергогенеруючим компаніям теплових електростанцій кошти,
які надійдуть відповідно до пункту 1 постанови, перераховувати у повному
обсязі за вугільну продукцію.
3.
Енергогенеруючим
компаніям
теплових
електростанцій,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, до 23 січня 2018 року надати до
НКРЕКП звіт про використання коштів отриманих відповідно до цієї
постанови.

Голова НКРЕКП

Д. Вовк

