ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ________________
Департамент
ліцензійного контролю
« 05 » серпня 2020 р.

Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування до питання про схвалення проєкту постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП
від 28 лютого 2019 року № 282»
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок
електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) на ринку
електричної енергії належить, зокрема, затвердження форм звітності учасників
ринку електричної енергії. Законом України «Про Національну комісію, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»
визначено, що НКРЕКП здійснює моніторинг функціонування ринку електричної
енергії, який забезпечується, у тому числі, шляхом проведення аналізу форм
звітності учасників ринку електричної енергії.
Постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про затвердження форм
звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх
заповнення» (далі – постанова № 282) затверджені, у тому числі форми звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про
фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»
(далі - форма звітності № 4-НКРЕКП), № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та
теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан
розрахунків» (далі - форма звітності № 4а-НКРЕКП) та № 3а-НКРЕКП-постачання
електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної
енергії» (далі - форма звітності № 3а-НКРЕКП).
За результатами аналізу форм звітності № 4-НКРЕКП, № 4а-НКРЕКП та
№ 3а-НКРЕКП встановлено, що у формах не передбачено відображення деяких
витрат та доходів, які виникли у ліцензіатів в умовах роботи нового ринку
електричної енергії, а деякі показники форм звітності потребують уточнення або
коригування.
З метою отримання актуальної та достовірної інформації щодо
функціонування ринку електричної енергії Департаментом ліцензійного контролю
розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282» відповідно до якої вносяться зміни до
форм звітності № 4-НКРЕКП, № 4а-НКРЕКП та № 3а-НКРЕКП та інструкцій щодо
їх заповнення.
Враховуючи зазначене, пропонуємо схвалити проєкт постанови НКРЕКП
«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282».
Директор Департаменту
ліцензійного контролю
Сухачевська Т.А.
204-48-32

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

Про затвердження Змін до постанови
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року
№ 282
Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії» та «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1.
Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від
28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для
учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення», що
додаються.
2.
Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її
оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Голова НКРЕКП

В. Тарасюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що
здійснює
державне
регулювання
у
сферах
енергетики та комунальних
послуг
___________________№_______

Зміни
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282
«Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку
електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»
1. У формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії»:
1) у розділі І «Загальна інформація щодо діяльності з постачання
електричної енергії споживачу»:
рядки 065 – 090 виключити;
графи 15 та 16 викласти в такій редакції:
«

Побутові споживачі
індивідуальні
колективні
15

16

»;
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2) розділ ІІ «Довідкова інформація» викласти в такій редакції:
«
Показники

Код
рядка

А

Купівля електричної
енергії для інших видів
ліцензованої і
неліцензованої діяльності
або для власних
господарських потреб
Експорт електричної
енергії
Продаж електричної
енергії (у т. ч.
перепродаж)
Послуги ОСП
Послуги ОСР
Продаж електричної
енергії для врегулювання
небалансів
Купівля електричної
енергії для врегулювання
небалансів

Б

Обсяг електричної
енергії, тис. кВт∙год

Загальна вартість
електричної енергії з
урахуванням ПДВ,
тис. грн

у звітному
періоді
1

у звітному
періоді
3

з початку
року
2

з початку
року
4

065

070
075
080
085
090

095

»;

3) у розділі ІІІ «Діяльність трейдерів»:
у графі «А»:
у рядку 120 знаки та слово «(продажу)» виключити;
у рядку 125 слова та знаки «продажу (перепродажу)» замінити словом
«перепродажу»;
у графі «Б» цифри «120», «125» та «130» замінити відповідно цифрами
«100», «105» та «110»;
4) у додатку 1:
графи 1 та 2 після слів «енергії споживачу» доповнити знаками та
словами «(без ПДВ)»;
графи 3 та 4 після слів та знаків «(трейдерської діяльності)» доповнити
знаками та словами «(без ПДВ)».
2.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність
постачальника електричної енергії»:
1) у главі 2:
пункт 2.10 виключити.
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У зв’язку з цим пункти 2.11 та 2.12 вважати відповідно пунктами 2.10 та
2.11;
пункт 2.10 після слів «податку на додану вартість» доповнити знаком та
словами «, а в додатку 1 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з
постачання електричної енергії споживачу та/або трейдерської діяльності» – без
урахування податку на додану вартість»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.12. У разі внесення змін до звіту після відправлення ліцензіат
зобов’язаний терміново надіслати до НКРЕКП виправлений звіт в
електронному вигляді та на паперових носіях з підписом керівника ліцензіата
або іншої уповноваженої особи, а також супровідний лист із зазначенням
причини внесення змін.»;
2) у главі 3:
у пункті 3.2:
в абзаці першому:
цифри «090» замінити цифрами «060»;
після слів «дебіторської/кредиторської заборгованості» знаки та слова
«, інформація щодо вартості небалансів електричної енергії, вартості послуг
ОСП/ОСР» виключити;
слово, знаки та цифри «населення (графа 15)» замінити словами, знаками
та цифрами «побутові споживачі (графи 15 та 16)»;
підпункт 3 після слів «небалансів тощо» доповнити словами та знаком
«у випадку їх включення в загальну суму коштів, що нараховується
споживачеві»;
підпункт 4 після слів «небалансів тощо» доповнити словами та знаком
«у випадку їх включення в загальну суму коштів, що нараховується
споживачеві»;
підпункт 7 після слів «електропостачальнику за електричну енергію»
доповнити знаками та словами «(у т. ч. за вартість послуг ОСП, ОСР,
врегулювання небалансів тощо у випадку їх включення в загальну суму коштів,
що нараховується споживачеві)»;
підпункт 8 після слів «електропостачальнику за електричну енергію»
доповнити знаками та словами «(у т. ч. за вартість послуг ОСП, ОСР,
врегулювання небалансів тощо у випадку їх включення в загальну суму коштів,
що нараховується споживачеві)»;
підпункти 13 – 18 виключити;
у пункті 3.3:
абзац перший викласти в такій редакції:
«3.3. У розділі ІІ «Довідкова інформація» (рядки 065 – 095) зазначається
довідкова інформація щодо продажу (перепродажу) електричної енергії,
вартості послуг ОСП/ОСР, інформація щодо купівлі електричної енергії для
інших видів ліцензованої і неліцензованої діяльності або для власних
господарських потреб, інформація щодо купівлі-продажу електричної енергії
для врегулювання небалансів, а саме:»;
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підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) у рядку 065 «Купівля електричної енергії для інших видів
ліцензованої і неліцензованої діяльності або для власних господарських
потреб» зазначається інформація щодо обсягів та вартості закупленої
електричної енергії на організованих сегментах ринку електричної енергії
та/або за двосторонніми договорами поза сегментами ринку, крім договору
постачання електричної енергії споживачу, для інших видів ліцензованої і
неліцензованої діяльності ліцензіата або для власних господарських потреб:
у графах 1 та 2 «Обсяг електричної енергії, тис. кВт∙год у звітному
періоді/з початку року» зазначається фактичний обсяг електричної енергії,
куплений ліцензіатом для інших видів ліцензованої і неліцензованої діяльності
або для власного споживання на організованих сегментах ринку електричної
енергії та/або за двосторонніми договорами поза сегментами ринку, крім
договору постачання електричної енергії споживачу, у звітному періоді та
наростаючим підсумком з початку року;
у графах 3 та 4 «Загальна вартість електричної енергії з урахуванням
ПДВ, тис. грн у звітному періоді/з початку року» зазначається загальна
вартість (у т. ч. вартість послуг ОСП, ОСР, врегулювання небалансів тощо)
електричної енергії, купленої ліцензіатом для інших видів ліцензованої і
неліцензованої діяльності або для власного споживання на організованих
сегментах ринку електричної енергії та/або за двосторонніми договорами поза
сегментами ринку, крім договору постачання електричної енергії споживачу, у
звітному періоді та наростаючим підсумком з початку року з урахуванням
ПДВ;»;
у підпункті 2 цифри «100» замінити цифрами «070»;
у підпункті 3 цифри «105» замінити цифрами «075»;
підпункт 4 викласти в такій редакції:
«4) у рядку 080 «Послуги ОСП» зазначається загальна сума коштів,
нарахована електропостачальнику оператором системи передачі за послуги з
передачі електричної енергії у звітному періоді (графа 3) та наростаючим
підсумком з початку року (графа 4);»;
у підпункті 5:
слова та цифри «у рядку 115 «з них: послуги ОСР» замінити словами та
цифрами «у рядку 085 «Послуги ОСР»;
слова «постачальнику електричної енергії» замінити словом
«електропостачальнику»;
доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
«6) у рядку 090 «Продаж електричної енергії для врегулювання
небалансів» зазначається інформація щодо обсягів (графи 1 та 2) та вартості
(графи 3 та 4) електричної енергії, проданої електропостачальником з метою
врегулювання небалансів;
7) у рядку 095 «Купівля електричної енергії для врегулювання
небалансів» зазначається інформація щодо обсягів (графи 1 та 2) та вартості
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(графи 3 та 4) електричної енергії, купленої електропостачальником з метою
врегулювання небалансів.»;
у пункті 3.4:
в абзаці першому слово, знак та цифри «рядки 120 – 130» замінити
словом, знаком та цифрами «рядки 100 – 110»;
у пункті 1 слова, знаки та цифри «у рядку 120 «Загальний обсяг
перепродажу (продажу) електричної енергії» замінити словами та цифрами «у
рядку 100 «Загальний обсяг перепродажу електричної енергії»;
у пункті 2 слова, знаки та цифри «у рядку 125 «Загальна вартість продажу
(перепродажу) електричної енергії з урахуванням ПДВ» замінити словами та
цифрами «у рядку 105 «Загальна вартість перепродажу електричної енергії з
урахуванням ПДВ»;
у пункті 3 цифри «130» замінити цифрами «110»;
3) главу 4 виключити.
3. У формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової
енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури
тарифів (цін) за видами діяльності»:
1) у графі «Подають» слова та знаки «Суб’єкти господарювання, що
мають ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії та/або виробництва теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та когенераційних
установках» замінити словами та знаками «Cуб’єкти господарювання, що
мають ліцензію на провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії; суб’єкти господарювання, що мають ліцензію на
провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках»;
2) у розділі І «Загальна інформація»:
графи 5 – 7 підпункту 1.8.1 пункту 1.8 викласти в такій редакції:
x
»;
після підпункту 2.5 доповнити новим пунктом 3 такого змісту:

«
«

3

«

тис. грн

».
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У зв’язку з цим пункти 3 – 47 вважати відповідно пунктами 4 – 48;
графи 5 – 7 пункту 6 викласти в такій редакції:
»;
після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

«
«

Витрати на збут (розшифрувати в додатку 1)

7

Витрати на балансуючу
електричну енергію

тис.
грн

136

x

x

x

x

x

У зв’язку з цим пункти 6 – 48 вважати відповідно пунктами 7 – 49;
графу 7 пункту 8 викласти в такій редакції:
»;

».
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графи 5 та 6 пункту 9 викласти в такій редакції:
«
»;
графи 5 – 7 підпунктів 10.1, 10.2, 10.2.1 – 10.2.4 пункту 10 викласти в
такій редакції:
«

»;
3) додаток 1 після підпункту 2.5.3 пункту 2.5 доповнити новим пунктом 3
такого змісту:
«

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Витрати на збут
матеріальні витрати
витрати на оплату праці
відрахування на
соціальні заходи
амортизація
інші витрати

тис. грн 081
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн
тис. грн

»;

4) додаток 2 після графи 8 доповнити новими графами 9 та 10 такого
змісту:
«

Діяльність, пов’язана з ліцензованою, крім
виробництва електричної та теплової енергії
обсяг закупленої е/е,
вартість закупленої е/е,
тис. кВт∙год
тис. грн
9

10

».
У зв’язку з цим графи 9 – 12 вважати відповідно графами 11 – 14;
5) у додатку 3:
назву викласти в такій редакції «Інформація про обсяг чистого доходу від
діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності
(виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку
електричної енергії, трейдерської діяльності) та/або від діяльності
з
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виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках»;
графи 3 та 4 викласти в такій редакції:
«

Чистий дохід від діяльності з виробництва теплової
енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях,
теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенераційних установках, тис. грн
за квартал
з початку року
3

4

».

4.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт
про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами
діяльності»:
1) у главі 1:
пункт 1.1 викласти в такій редакції:
«1.1. Ця Інструкція поширюється на:
суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – ліцензіати);
суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенераційних установках (далі – ліцензіати).
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт
про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами
діяльності» (далі – форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та
теплової енергії (квартальна)), додатків до неї та термін її подання до
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), та її територіальних органів.»;
2) у главі 2:
пункт 2.3 викласти в такій редакції:
«2.3. Форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової
енергії (квартальна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових
носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному
вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною
поштою на адресу: zvit4v@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до
територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за місцезнаходженням
ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному
державному порталі адміністративних послуг.»;
доповнити двома новими пунктами такого змісту:

8

«2.12. Ліцензіати, які здійснюють виробництво енергії на різних об’єктах
електроенергетики, заповнюють форму звітності та відповідні додатки до неї
загалом по підприємству, а також окремо по кожному об’єкту
електроенергетики, якщо відпуск енергії (електричної та/або теплової)
здійснювався за встановленими НКРЕКП тарифами (цінами) відповідно до
структури (у разі її встановлення), або кожному виду/типу генерації, якщо на
таких об’єктах електроенергетики використовуються різні види палива/енергії.
2.13. У разі внесення змін до звіту ліцензіат зобов’язаний надіслати
виправлений звіт до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП у
відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата. Виправлений звіт
надсилається ліцензіатом в електронному вигляді та окремим листом у повному
обсязі з додатками, з відповідними примітками та поясненнями щодо причин
його виправлення, із зазначенням у звіті слова «виправлено».»;
3) у главі 3:
четверте речення пункту 3.1 викласти в такій редакції:
«Якщо в ліцензіата деякі витрати відсутні, не плануються, не
визначаються або не розподіляються за видами діяльності, відповідні клітинки
не заповнюються.»;
підпункти 5 та 6 пункту 3.2 викласти в такій редакції:
«5) у графі 5 «Діяльність, пов’язана з ліцензованою, крім виробництва
електричної та теплової енергії (фактично)» зазначаються фактичні дані
звітного періоду, що стосуються іншої діяльності підприємства у сфері
енергетики (окрім виробництва електричної енергії), а саме діяльності з
надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії та/або трейдерської
діяльності;
6) у графі 6 «Інша діяльність (фактично)» зазначаються фактичні дані, що
стосуються витрат (доходів) іншої діяльності підприємства, за виключенням
діяльності у сфері виробництва електричної енергії, надання допоміжних
послуг на ринку електричної енергії, трейдерської діяльності та/або
виробництва теплової енергії;»;
у пункті 3.3:
доповнити після підпункту 16 новим підпунктом 17 такого змісту:
«17) у рядку 081 «Витрати на збут (розшифрувати в додатку 1)»
зазначаються витрати, безпосередньо пов’язані із реалізацією (збутом)
продукції (товарів, робіт, послуг), з розподілом за видами господарської
діяльності;».
У зв’язку з цим підпункти 17 – 51 вважати відповідно підпунктами
18 – 52;
доповнити після підпункту 28 новим підпунктом 29 такого змісту:
«29) у рядку 136 «Витрати на балансуючу електричну енергію»
зазначаються витрати постачальника послуг з балансування за активовану у
звітному періоді балансуючу електричну енергію. Витрати обчислюються як
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сальдо між нарахованими та списаними коштами за активовану балансуючу
електричну енергію;».
У зв’язку з цим підпункти 29 – 52 вважати відповідно підпунктами
30 – 53;
підпункт 31 викласти в такій редакції:
«31) у рядку 145 «Усього витрат (включаючи придбану електричну
енергію для врегулювання небалансів та фінансові витрати)» зазначається сума
всіх операційних витрат на виробництво електричної та/або теплової енергії.
Графа 1 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» діяльності з виробництва
електричної енергії дорівнює сумі даних рядків: 105 «Усього операційних
витрат, у т. ч.:» та 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані
з
виробництвом
електричної
енергії
та/або
теплової
енергії».
Графа 2 «фактично» діяльності з виробництва електричної енергії дорівнює
сумі даних рядків: 105 «Усього операційних витрат, у т. ч.:», 135 «Придбана
електрична енергія для врегулювання небалансів електричної енергії
(розшифрувати в додатку 2)», 136 «Витрати на балансуючу електричну
енергію» та 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з
виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії». Дані рядка 145
діяльності з виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва
електричної енергії) (графи 3 та 4) дорівнюють сумі даних рядків 105 «Усього
операційних витрат, у т. ч.:» та 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками),
що пов’язані з виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії»;»;
підпункт 40 викласти в такій редакції:
«40) рядок 190 «Товарна продукція» дорівнює сумі даних рядків:
графа 1 «ураховано в діючих тарифах (цінах)» діяльності з виробництва
електричної енергії є сумою рядків: 005 «Виробнича собівартість продукції
(послуг), усього, у т. ч.:», 055 «Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:», 081
«Витрати на збут (розшифрувати в додатку 1)», 085 «Інші операційні витрати,
усього, у т. ч.:», 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з
виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії» та 150 «Прибуток»;
графа 2 «фактично» діяльності з виробництва електричної енергії є сумою
рядків: 005 «Виробнича собівартість продукції (послуг), усього, у т. ч.:», 055
«Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:», 081 «Витрати на збут
(розшифрувати в додатку 1)», 085 «Інші операційні витрати, усього, у т. ч.:»,
135 «Придбана електрична енергія для врегулювання небалансів електричної
енергії (розшифрувати в додатку 2)», 136 «Витрати на балансуючу електричну
енергію», 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з
виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії» та 150 «Прибуток»;
графи 3 та 4 діяльності з виробництва теплової енергії дорівнюють сумі
даних рядків 005 «Виробнича собівартість продукції (послуг), усього, у т. ч.:»,
055 «Адміністративні витрати, усього, у т. ч.:», 085 «Інші операційні витрати,
усього, у т. ч.:», 140 «Фінансові витрати (відсотки за позиками), що пов’язані з
виробництвом електричної енергії та/або теплової енергії» та 150
«Прибуток»;»;
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у підпункті 42 слова та знак «втрати від неопераційних курсових
різниць,» виключити;
у підпункті 44 слово «операційних» виключити;
у підпункті 48 слова та знак «від реалізації фінансових інвестицій та
необоротних активів, неопераційних курсових різниць та інші доходи»
замінити словами та знаками «від реалізації фінансових інвестицій, відновлення
корисності активів, безоплатно одержаних активів, інші доходи»;
у пункті 3.4:
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) у рядку 275 «Корисний відпуск енергії чи реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)» зазначається планований та фактичний обсяг
відпущеної електричної та/або теплової енергії в мережу відповідно до
показників точок комерційного обліку відпущеної електричної енергії та/або
показників вузлів обліку обсягів виробництва теплової енергії;»;
підпункт 11 викласти в такій редакції:
«11) у рядку 405 «Питомі витрати умовного палива на виробництво»
зазначаються середньозважені значення питомих витрат умовного палива на
відпущену електричну та/або теплову енергію (з колекторів джерел теплової
енергії ліцензіата) в розрізі видів ліцензованої діяльності;»;
підпункт 20 викласти в такій редакції:
«20) у рядку 450 «Витрати на сплату податків та зборів» зазначається
загальна сума сплачених до бюджету податків і зборів, включаючи податок на
прибуток;»;
пункт 3.7 викласти в такій редакції:
« 3.7. У додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності на
ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (виробництва
електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії,
трейдерської діяльності) та/або від діяльності з виробництва теплової енергії,
що виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках» зазначається інформація щодо
чистого доходу ліцензіата від діяльності з виробництва електричної енергії,
надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії, трейдерської
діяльності та/або від діяльності
з виробництва теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках. Додаток 3 подається до НКРЕКП
та її територіального органу окремим листом на паперовому носії та в
електронному вигляді щоквартально в терміни, зазначені в пункті 2.2 глави 2
цієї Інструкції.»;
пункт 3.9 викласти в такій редакції:
«3.9. У додатку 5 «Інформація про фактичне виконання заходів
ремонтних робіт та заходів (робіт) з реконструкції та/або модернізації ТЕЦ
(у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасову
підтримку)» зазначається інформація щодо фактичного виконання заходів
ремонтних робіт, а також окремо заходів (робіт) з реконструкції та/або
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модернізації ТЕЦ (у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про
тимчасову підтримку).»;
4) главу 4 виключити.
5. У формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової
енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків»:
1) у графі «Подають» слова та знаки «Cуб’єкти господарювання, що
мають ліцензію(-ї) на провадження господарської діяльності з виробництва
електричної енергії та/або з виробництва теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях чи
когенераційних установках» замінити словами та знаками «Cуб’єкти
господарювання, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з
виробництва електричної енергії; суб’єкти господарювання, що мають ліцензію
на провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що
виробляється на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних
електростанціях і когенераційних установках»;
2) у розділі І «Загальна інформація»:
графу 18 підпунктів 3.1 – 3.5 пункту 3 підрозділу «Фактично за звітний
місяць» викласти в такій редакції:
«

X
X
X
X
X
X

»;
графу 18 підпунктів 3.1 – 3.5 пункту 3 підрозділу «План на наступний
місяць» викласти в такій редакції:
«

X
X
X
X
X
X

»;

2) у розділі ІІ «Довідкова інформація»:
пункти 4 – 6 викласти в такій редакції
«
4
5
6

Вартість реалізованої/відпущеної
енергії (без ПДВ)
Оплачено за реалізовану/відпущену
енергію (без ПДВ)
Заборгованість за
реалізовану/відпущену енергію на
кінець звітного періоду (без ПДВ)

тис. грн

340

X

X

тис. грн

345

X

X

тис. грн

350

X

X

»;
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після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:
«

Дебіторська заборгованість за
реалізовану/відпущену енергію на
кінець звітного періоду (без ПДВ)

7

тис. грн

355

X

X

X

X

».

У зв’язку з цим пункт 7 вважати відповідно пунктом 8;
3) розділ ІІІ «Врегулювання небалансів» викласти в такій редакції:
«

№
з/п
А
1

2

3

4

5

6

Показники
Б
Обсяг закупленої СВБ електричної
енергії для врегулювання
небалансів
Вартість закупленої СВБ
електричної енергії для
врегулювання небалансів (без
ПДВ)
Оплата за закуплену СВБ
електричну енергію для
врегулювання небалансів (без
ПДВ)
Обсяг продажу СВБ електричної
енергії для врегулювання
небалансів
Вартість продажу СВБ
електричної енергії для
врегулювання небалансів (без
ПДВ)
Оплата ОСП за поставлену СВБ
електричну енергію для
врегулювання небалансів (без
ПДВ)

Одиниця
виміру

Код
рядка

Звітний
період

В

Г

1

тис.
кВт∙год

365

тис. грн

370

тис. грн

375

тис.
кВт∙год

380

тис. грн

385

тис. грн

390

З
початку
року
2

».

6.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків»:
1) у главі 1:
пункт 1.1 викласти в такій редакції:
«1.1. Ця Інструкція поширюється на:
суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з виробництва електричної енергії (далі – ліцензіати);
суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на провадження
господарської діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і
когенераційних установках (далі – ліцензіати).
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності
№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про
використання палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма звітності
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№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна)),
додатків до неї та термін її подання до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(далі – НКРЕКП), та її територіальних органів.»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«1.4. Скорочення, що застосовуються в цій Інструкції, мають такі
значення:
ОСП – оператор системи передачі;
СВБ – сторона, відповідальна за баланс;
ПДВ – податок на додану вартість.»;
2) у главі 2:
пункт 2.10 виключити.
У зв’язку з цим пункти 2.11 та 2.12 вважати відповідно
пунктами 2.10 та 2.11;
пункт 2.11 викласти в такій редакції:
«2.11. Ліцензіати, які здійснюють виробництво енергії на різних об’єктах
електроенергетики, заповнюють форму звітності та відповідні додатки до неї
загалом по підприємству, а також окремо по кожному об’єкту
електроенергетики, якщо відпуск енергії (електричної та/або теплової енергії)
здійснювався за встановленими НКРЕКП тарифами (цінами) відповідно до
структури (у разі її встановлення), або кожному виду/типу генерації, якщо на
таких
об’єктах
електроенергетики
використовуються
різні
види
палива/енергії.»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.12. У разі внесення змін до звіту ліцензіат зобов’язаний надіслати
виправлений звіт до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП у
відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата. Виправлений звіт
надсилається ліцензіатом в електронному вигляді та окремим листом у повному
обсязі з додатками, з відповідними примітками та поясненнями щодо причин
його виправлення, із зазначенням у звіті слова «виправлено».»;
3) у главі 3:
четверте речення пункту 3.1 викласти в такій редакції:
«У розділі III зазначається інформація щодо обсягів та вартості
купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів за звітний
період (графа 1) та наростаючим підсумком з початку року (графа 2).»;
у пункті 3.5:
підпункт 3 викласти в такій редакції:
«3) у рядку 325 «Корисний відпуск енергії (розшифрувати в додатку 1),
усього, у тому числі:» зазначається корисний відпуск електричної та/або
теплової енергії (з колекторів джерел теплової енергії в системи
транспортування теплової енергії, у тому числі для потреб інших видів
діяльності ліцензіата, а також для подальшої реалізації теплової енергії
споживачам) відповідно до показників точок комерційного обліку відпущеної
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електричної енергії та/або показників вузлів обліку обсягів виробництва
теплової енергії. Дані рядка 325 визначаються як різниця між даними рядка 315
«Обсяг виробленої енергії» та рядка 320 «Власні потреби»;»;
підпункт 6 після слів «реалізованої/відпущеної енергії» доповнити
знаками та словами «(без ПДВ)»;
підпункти 7 та 8 викласти в такій редакції:
«7) у рядку 345 «Оплачено за реалізовану/відпущену енергію (без ПДВ)»:
у графі 1 «звітний період» зазначається сума коштів, що надійшла ліцензіату у
звітному періоді за реалізовану електричну енергію та/або відпущену теплову
енергію у звітному періоді (без урахування платежів за інші звітні періоди), у
графі 2 «з початку року» зазначається сума коштів, що надійшла ліцензіату з
початку року за реалізовану електричну енергію та/або відпущену теплову
енергію за період з початку року (без урахування платежів за попередній рік);
8) у рядку 350 «Заборгованість за реалізовану/відпущену енергію на
кінець звітного періоду (без ПДВ)»: у графі 1 «звітний період» зазначається
заборгованість за реалізовану електричну енергію та/або відпущену теплову
енергію у звітному періоді (без урахування заборгованості інших звітних
періодів), у графі 2 «з початку року» зазначається заборгованість за реалізовану
електричну енергію та/або відпущену теплову енергію за період з початку року
(без урахування платежів за попередній рік);»;
після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) у рядку 355 «Дебіторська заборгованість за реалізовану/відпущену
енергію на кінець звітного періоду (без ПДВ)» зазначається дебіторська
заборгованість за реалізовану електричну енергію та/або відпущену теплову
енергію на кінець звітного періоду;».
У зв’язку з цим підпункт 9 вважати підпунктом 10;
у підпункті 10 цифри «355» замінити цифрами «360»;
пункт 3.6 викласти в такій редакції:
«3.6. У розділі ІІІ «Врегулювання небалансів» зазначається довідкова
інформація щодо обсягів та вартості купівлі-продажу електричної енергії для
врегулювання небалансів та стану розрахунків за закуплену-продану
електричну енергію для врегулювання небалансів, а саме:
1) у рядку 365 «Обсяг закупленої СВБ електричної енергії для
врегулювання небалансів» зазначається обсяг закупленої СВБ електричної
енергії для врегулювання небалансів за звітний період та за період з початку
року;
2) у рядку 370 «Вартість закупленої СВБ електричної енергії для
врегулювання небалансів (без ПДВ)» зазначається вартість електричної енергії,
закупленої СВБ для врегулювання небалансів за звітний період та за період з
початку року;
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3) у рядку 375 «Оплата за закуплену СВБ електричну енергію для
врегулювання небалансів (без ПДВ)» зазначається сума коштів, сплачена СВБ
за електричну енергію для врегулювання небалансів за звітний період та за
період з початку року;
4) у рядку 380 «Обсяг продажу СВБ електричної енергії для
врегулювання небалансів» зазначається обсяг продажу СВБ електричної енергії
для врегулювання небалансів за звітний період та за період з початку року;
5) у рядку 385 «Вартість продажу СВБ електричної енергії для
врегулювання небалансів (без ПДВ)» зазначається вартість продажу СВБ
електричної енергії для врегулювання небалансів за звітний період та за період
з початку року;
6) у рядку 390 «Оплата ОСП за поставлену СВБ електричну енергію для
врегулювання небалансів (без ПДВ)» зазначається сума коштів, сплачена ОСП
за поставлену СВБ електричну енергію для врегулювання небалансів за звітний
період та за період з початку року.»;
4) главу 4 виключити.
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

