Інформація
про результати розгляду зауважень і пропозицій до проекту постанови НКРЕКП «Про подання суб’єктами господарювання у
сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг», які були отримані від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, органів
місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб
у період з 27.02.2017 по 31.03.2017
Редакція проекту постанови
НКРЕКП

Зауваження і пропозиції до проекту постанови
НКРЕКП

Результати розгляду зауважень і
пропозицій

абзац перший пункт 1
зобов’язані
подавати
до
НКРЕКП квартальну та річну
форми фінансової звітності:
№ 1 «Баланс (звіт про
фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про
фінансові результати (звіт про
сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про
рух грошових коштів»; № 4 «Звіт
про власний капітал»; примітки до
фінансової звітності.

ДП «НАЕК «Енергоатом»
Оскільки відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
квартальна звітність складається тільки з двох форм,
пропонуємо зазначений абзац викласти в такій
редакції:
«…зобов’язані подавати до НКРЕКП квартальну
фінансову звітність у складі форм № 1«Баланс (звіт
про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід)» та річну
фінансову звітність за формами: № 1 «Баланс (звіт про
фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати
(звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух
грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал»;
примітки до фінансової звітності.

Враховано
абзац перший пункт 1 викласти в наступній
редакції: «зобов’язані подавати до НКРЕКП
квартальну фінансову звітність у складі форм:
№ 1«Баланс (звіт про фінансовий стан)»;
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про
сукупний дохід)»,
та річну фінансову звітність у складі форм:
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про
сукупний дохід)»;
№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»;
№ 4 «Звіт про власний капітал»;
примітки до фінансової звітності.»

абзац третій пункт 1
Кінцевим терміном подання до
НКРЕКП квартальної фінансової
звітності є 25 число місяця, що
настає за звітним кварталом, а
річної – 28 лютого наступного за
звітним року.

ДП «НАЕК «Енергоатом»
Враховуючи норми постанови КМУ від 28.02.2000
№ 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової
звітності» пропонуємо додати речення до цього абзацу
та викласти його в такій редакції:
«Кінцевим терміном подання до НКРЕКП
квартальної фінансової звітності є 25 число місяця, що
настає за звітним кварталом, а річної – 28 лютого
наступного за звітним року. У разі коли дата подання
звітності випадає на неробочий день, термін подання

Враховано
абзац третій пункт 1 викласти в наступній
редакції: «Кінцевим терміном подання до
НКРЕКП квартальної фінансової звітності є 25
число місяця, що настає за звітним кварталом, а
річної – 28 лютого наступного за звітним року.
У разі коли дата подання звітності випадає
на
неробочий
день,
термін
подання
переноситься на перший після вихідного
робочий день.»
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переноситься на перший після вихідного робочий
день.»
абзац четвертий пункт 1
Фінансова
звітність
направляється до НКРЕКП на
паперових носіях за адресою: 03057,
м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в
електронному
вигляді
(файл
формату
«xls»)
на
адресу:
finstatement@nerc.gov.ua, та до
територіального органу НКРЕКП у
відповідному регіоні.

ДП «НАЕК «Енергоатом»
На сьогодні фінансова звітність підприємствами
складається з використанням власних різних програм
та надається органам статистики та ДФС у форматі xml
через програмні модулі «Соната», «M.E.D.O.K.», тощо,
куди вноситься вручну. Крім того підприємства, які
підпорядковуються Міністерству енергетики та
вугільної промисловості України, надають всю
фінансову звітність у програмі, яка використовує свій
формат, відмінний від вказаних вище. Тобто для
користування
звітністю
різними
отримувачами
показники фінансової звітності вручну заносяться до
кожної окремої програми. Обов’язок надавати звітність
ще в одному форматі додасть працівникам бухгалтерії
додаткової ручної роботи, яка вимагатиме певного
часу.
Пропонуємо вилучити слова у дужках «файл
формату «xls» та НКРЕКП отримувати скановані
копії звітності на електронну пошту або
використовувати
стандартний
формат,
встановлений Державною службою статистики
України для електронної звітності.

Враховано
абзац четвертий пункт 1 викласти в
наступній редакції: «Фінансова звітність
направляється до НКРЕКП на паперових носіях
за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19
та в електронному вигляді (файл у форматі PDF)
на адресу: finstatement@nerc.gov.ua, та до
територіального
органу
НКРЕКП
у
відповідному регіоні.»

КП «Дніпроводоканал»
Відхилено
Пропонуємо розглянути можливість внесення
(пропозицію буде розглянуто при складанні
НКРЕКП до складу одержувачів документів у кошторису витрат НКРЕКП)
програмному комплексі «M.E.DOK», що дозволить
оперативніше надавати звітність до НКРЕКП, а також
скоротити витрати підприємства на її пересилання
поштою.
ГО «Союз учасників лібералізації газового
Відхилено
з урахуванням норм законів України «Про
ринку»
Пропонуємо не приймати проект постанови «Про Національну комісію, що здійснює державне
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подання суб’єктами господарювання у сферах
енергетики та комунальних послуг фінансової звітності
до Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», оскільки вважаємо, що зазначений проект не
відповідає Конституції України, Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг», Закону України «Про ринок природного газу»,
Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні», Господарському
кодексу України.

регулювання
у
сферах
енергетики
та
комунальних послуг» (далі – Закон), «Про ринок
природного газу», для НКРЕКП визначені певні
дії та права, необхідні для виконання її функцій.
Так, Законом визначені певні функції
Регулятора, зокрема, відповідно до пункту 25
частини першої статті 20 Закону Регулятор
здійснює моніторинг функціонування ринків у
сферах енергетики та комунальних послуг, який
забезпечується шляхом проведення аналізу та
оцінки виконання зобов’язань, що стосуються
бухгалтерського
обліку
та
публікації
фінансової
звітності
суб’єктами
господарювання, які здійснюють один або
більше видів регульованої діяльності у сферах
енергетики або один або більше видів
регульованої діяльності у сферах енергетики та
іншої діяльності.
Для забезпечення виконання Регулятором
своїх функцій Регулятору надані Законом певні
права, зокрема, з урахуванням норм статті 17
Закону, Регулятор має право отримувати
безоплатно на свій запит необхідні для
виконання покладених функцій:
від суб’єктів господарювання, що провадять
діяльність у сферах енергетики та комунальних
послуг,  копії документів, статистичну та іншу
інформацію про їхню діяльність;
вимагати від суб’єктів господарювання, що
провадять діяльність у сферах енергетики та
комунальних послуг, надання у визначені
Регулятором строки, але не менш як протягом
10 робочих днів, завірених в установленому
законодавством порядку копій документів,
пояснень та іншої інформації, пов’язаної з
провадженням такими суб’єктами ліцензованої
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діяльності,
необхідних
для
виконання
покладених функцій.
З урахуванням статті 57 Закону України
«Про ринок природного газу».
Суб'єкти ринку природного газу (крім
споживачів) зобов'язані складати звітність,
затверджену Регулятором, щодо кожного виду
господарської діяльності на ринку природного
газу, що підлягає ліцензуванню, і подавати її
Регулятору разом з річною фінансовою
звітністю у встановленому законодавством
порядку.
З урахуванням статті 4 Закону України
«Про ринок природного газу».
Регулятор
має
право:
запитувати
інформацію, яка є необхідною для належного
виконання ним своїх функцій, та отримувати її
на умовах, передбачених цим Законом або
іншими актами законодавства, від будь-якого
суб'єкта владних повноважень, суб'єктів ринку
природного газу (крім споживачів).

18.04.2017
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