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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«23» листопада 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП 

«Про усунення порушень ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» 
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222  

(зі змінами внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 № 1116),  

на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 23 вересня 2022 року № 322, 

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) (далі – ПРАТ «РІВНЕАЗОТ», 

Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови 

з постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2019 року  

по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 31 жовтня 2022 року № 306 

(далі – Акт № 306).  
 

Листом від 04.11.2022 № 1650 ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта № 306. 
 

Так, Актом № 306 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. підпункту 7 пункту 2.3 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

постачання електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 13.04.2017  № 504 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції 
щодо заповнення форми звітності  

№ 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту 

електричну енергію», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04 жовтня 2012 року № 1257 

(далі – Постанова НКРЕ № 1257) 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи, інформацію та звітність, необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень, у форматі, 

обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не 

менше десяти робочих днів для надання копій 

документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

 

яким визначено, що форма звітності  

№ 5-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП 

та відповідного територіального органу НКРЕКП не 

пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 



2 
 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну 

енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому 

ринку електричної енергії 

України та поставлену 

споживачам», затвердженої 

Постановою НКРЕ № 1257 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) 

«Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 20 грудня 2019 року 

№ 2897 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 12 червня 2018 року № 374  

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику форм оплати за 

спожиту електричну енергію та 

виставлення рахунків», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

яким визначено, що форма звітності  

№ 7-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП 

та відповідного територіального органу НКРЕКП не 

пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що  форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно  

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;  

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання складається станом на 

останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу 

за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 

50 днів після звітного періоду;  

 

 

 

 

яким визначено, що  форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 
 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом;  
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електропостачальника», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (квартальна) «Звіт 

про ціни на роздрібному ринку 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 6.5 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (у редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

пункту 6.6 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (у редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу  

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються в електронному 

вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua 

щомісяця накопичувальним підсумком протягом  

20 днів після завершення звітного місяця; 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що 

електропостачальник щороку до 20 лютого, 

наступного за звітним, електропостачальник надає до 

НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних веб-

сайтах інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання за 

формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, 

поштою на паперових носіях та в електронному 

вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua. 

 

 

ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» порушено терміни подання до НКРЕКП звітності, визначеної 

постановою НКРЕ від 04.10.2012 № 1257 (із змінами), постановами НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282 та від 12.06.2018 № 374 (із змінами), а саме: 
 

2019 рік 

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» у паперовій 

формі – за січень на 1 день, 

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» 

у паперовій формі – за січень на 1 день, 

№ 12-НКРЕКП постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання 

послуг з постачання електричної енергії» на паперових носіят та в електронній формі – за І, ІІ 

та ІІІ квартали від 22 днів до 222 днів,  
 

2020 рік  

№ 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії»  

у паперовій формі – за вересень на 8 днів,  
 

не надано до НКРЕКП форму звітності № 12-НКРЕКП постачання (квартальна) «Звіт 

щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» у 

паперовій формі за ІV квартал 2019 року та за 9 місяців 2020 року. 

 

Крім того, Ліцензіатом не надано до НКРЕКП у електронній формі: 

Додаток 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 
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компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 12.06.2018 № 375 (зі змінами) (далі – Порядок № 375), за січень – жовтень 2019 року; 

Додаток 6 до Порядку № 375 за 2019 рік. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до службової записки 

Управління стратегічного розвитку та міжнародної координації від 04.11.2022 № 451/13-22 

Додаток 4 до Порядку № 375 за січень – жовтень 2019 року та Додаток 6 до Порядку № 375 

за 2019 рік надані 31.10.2022 в електронному вигляді на звітну пошту sqr@nerc.gov.ua, 

відповідно до вимог Порядку № 375. 

 

Ліцензіатом порушено терміни подання до НКРЕКП Додатку 4 до Порядку № 375 за 

січень 2020 року на 53 дні. 

 

Також, Товариством порушено терміни подання до НКРЕКП звітності, визначеної 

постановою НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (із змінами), а саме: 
 

в електронному вигляді: 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної 

енергії» за квітень 2019 року на 14 днів, 

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку 

електричної енергії» за ІV квартал 2019 року на 16 днів, 
 

в паперовому вигляді: 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної 

енергії»: 

- за жовтень, грудень 2019 року на 1 день та 2 дні відповідно, 

- за лютий, липень 2020 року на 1 день та 6 днів відповідно, 

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за 

спожиту електричну енергію та виставлення рахунків» за 2019 рік на 2 дні, 

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів 

електропостачальника» за 2019 рік на 2 дні, 

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку 

електричної енергії» за ІV квартал 2019 року на 23 дні. 

 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на стор. 27 Акта № 306 зафіксовано, 

реквізити відкритого Товариством 20.06.2019 поточного рахунку із спеціальним режимом 

використання для здійснення розрахунків, а саме рахунок UA513333680000026039301028312, 

відкритий у Філії-Рівненське обласне управління АТ «Ощадбанк». 

 

Разом з тим, службовою запискою від 01.11.2022 № 691/22-22 Департамент енергоринку 

поінформував Департамент ліцензійного контролю, що відповідно до статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) передбачено, зокрема, що перелік 

поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора 

системи передачі та оператора ринку затверджується та оприлюднюється Регулятором.  

Також пунктом 8 частини другої статті 57 Закону передбачено, що 

електропостачальники зобов’язані відкрити в установах одного з уповноважених банків 

поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків відповідно 

до вимог цього Закону.  

Зазначене зобов’язання для електропостачальників також передбачене у Порядку 

розподілу коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання 

електропостачальників, затвердженого постановою НКРЕКП від 18.06.2019 № 1041, та 

Ліцензійними умовами з постачання електричної енергії споживачу.  

Постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1247 «Про затвердження Переліку поточних 

рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, оператора системи 

передачі та оператора ринку» (далі – Перелік), зокрема, затверджено поточний рахунок із 

спеціальним режимом використання ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» відкритий в одному з 

уповноважених банків, а саме в АТ «Ощадбанк» (рядок 100 Переліку): 
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з/п Назва підприємства 

на момент відкриття 

рахунка 

Адреса 

підприємства 

№ рахунка Код ЄДРПОУ 

підприємства 

Код установи 

банку, в якій 

відкрито 

рахунок (МФО) 

Найменування 

установи банку, в 

якій відкрито 

рахунок 

100 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«РІВНЕАЗОТ» 

33017, м. Рівне, 

Рівне-17 
26039301028312 05607824 333368 Філія - 

Рівненське ОУ 

АТ «Ощадбанк» 

 

У той же час, відповідно до постанови Національного банку України від 28.12.2018 № 162 

«Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні»  

(зі змінами), починаючи з 13 січня 2020 року для здійснення платежів в банках України 

використовуються тільки номери рахунків в форматі IBAN.  

Ураховуючи вище викладене, ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» необхідно надати до НКРЕКП 

відповідну довідку уповноваженого банку, в якому відкритий поточний рахунок із спеціальним 

режимом використання, щодо приведення банківських реквізитів у відповідність до вимог 

чинного законодавства для внесення відповідних змін до Переліку. 
 

Таким чином, НКРЕКП буде підготовлено та направлено Ліцензіату лист щодо 

необхідності надання до НКРЕКП відповідної довідки уповноваженого банку, в якому 

відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання, для внесення змін до 

Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом використання електропостачальників, 

оператора системи передачі та оператора ринку, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 27.06.2019 № 1247. 

 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, надісланих до НКРЕКП листом від 04.11.2022 № 1650, 

Товариство не вбачає порушень у несвоєчасному наданні звітності та/або ненаданні 

звітності, визначеної відповідними постановами НКРЕ та НКРЕКП, оскільки не здійснювало 

ліцензовану діяльність у періоді, що перевірявся. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що загальними вимогами Інструкцій щодо 

заповнення відповідних форм звітності, затверджених постановою НКРЕ від 04.10.2012 

№ 1257 (із змінами), постановами НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (зі змінами) та  

від 29.03.2019 № 450 (із змінами), встановлено, що у разі відсутності ліцензованої діяльності 

у звітному періоді ліцензіат надає відповідні форми звітності, при цьому за звітний період  

проставляє значення показника «0» у відповідних графах. 

Крім того, загальними вимогами Інструкцій щодо заповнення відповідних форм звітності, 

встановлено, що дія цих Інструкцій поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали 

ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу.  
 

Враховуючи викладене, незважаючи на відсутність ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу у періоді, що підлягав перевірці, Ліцензіат зобов’язаний 

заповнювати та подавати у строки, встановлені Інструкціями щодо заповнення форм 

звітності, відповідні звіти до НКРЕКП, та відповідно до вимог пункту 1.2 Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу суб’єкт господарювання, який має ліцензію на 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу 

зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов (зокрема підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу щодо обов’язку Ліцензіата 

надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні 

для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти 

робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП). 

 

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, ПРАТ «РІВНЕАЗОТ»  

не здійснювало господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12#n3
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З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» (код 

ЄДРПОУ 05607824) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» усунути 

порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 

для чого протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в 

Україні надати до НКРЕКП звітність № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт 

щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» 

у паперовій формі за ІV квартал 2019 року та за 9 місяців 2020 року. 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 



 ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про застереження ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» 

щодо недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 23 листопада  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової перевірки від 31 жовтня 2022 року № 306, проведеної відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року 

№ 2222, та посвідчення на проведення планової перевірки від 23 вересня 

2022 року № 322, установлено, що ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ 

ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) не дотримано 

вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії, затверджені 

постановою НКРЕКП від 13 квітня 2017 року № 504 (далі – Ліцензійні умови 

з постачання електричної енергії), та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – 

Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу), а саме: 
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пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності 

№ 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері енергетики від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким 

встановлено, що форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє 

число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.2 розділу II Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та 

поставлену споживачам», затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 04 жовтня 2012 року 

№ 1257, яким встановлено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до 

НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше  

20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність 

постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 20 грудня 2019 року № 2897, яким, зокрема, встановлено, що форма 

звітності № 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, яким, зокрема, 

встановлено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до 

НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та 

продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності  

№ 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного 

за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику 

форм оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», 

затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1041
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1041
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встановлено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги 

споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного  

за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного 

за звітним періодом; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 

14 серпня 2020 року), а саме: 

пункту 6.5 глави 6, яким встановлено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на 

адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком протягом  

20 днів після завершення звітного місяця, 

пункту 6.6 глави 6, яким встановлено, що щороку до 20 лютого року, 

наступного за звітним, електропостачальник надає до НКРЕКП та 

оприлюднює на своєму офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання 

загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, 

наведеною в додатку 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях та в 

електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

підпункт 7 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи, 

інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, у форматі, обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки  

(не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень 

тощо), встановлені НКРЕКП. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «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, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
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ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Застерегти ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«РІВНЕАЗОТ» (код ЄДРПОУ 05607824) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про  усунення порушень  

ПРАТ «РІВНЕАЗОТ» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки від 31 жовтня  

2022 року № 306, проведеної відповідно до Плану здійснення заходів 

державного контролю суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у 

сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» 

(код ЄДРПОУ 05607824) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме пункту 2.2  

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-

постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання 

послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 12 червня 2018 року № 374, яким, зокрема, встановлено, що форма 

звітності № 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального 
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органу за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після 

звітного періоду, для чого протягом трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану в Україні надати до НКРЕКП звітність  

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з постачання електричної енергії» у паперовій формі  

за ІV квартал 2019 року та за 9 місяців 2020 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


