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-  

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП про «Про застереження ДМП «ІФТКЕ» 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 порушення ДМП «ІФТКЕ» 
 

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 (у редакції 
постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), на підставі посвідчення на перевірку 
від 23 вересня 2022 року № 323 Сектором НКРЕКП у Івано-Франківській області здійснено 
планову виїзну перевірку дотримання ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03346058) (далі – Товариство, 
Ліцензіат, ДМП «ІФТКЕ») Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 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 15 березня 2019 року по 31 грудня 2021 року, за 
результатами якої складено Акт планової виїзної перевірки від 28 жовтня 2022 року 
№ 303. 

 

Листом від 04 листопада 2022 року № 022/1252 Ліцензіат надав до НКРЕКП 
заперечення та пояснення (зауваження) до Акта планової виїзної перевірки від 28 жовтня 
2022 року № 303 (далі – Пояснення), які опрацьовано НКРЕКП. 

 

Так, зазначеним Акта планової виїзної перевірки від 28 жовтня 2022 року № 303 
встановлено наступне:  

  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини другої 
статті 57 Закону України «Про 
ринок електричної енергії» 
 
 
 
підпункту 7 пункту 2.2 
Ліцензійні умови з постачання 
електричної енергії споживачу 
 
 
 
 
пункту 2.2 Інструкцій щодо 
заповнення форми звітності 
№ 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про 
розрахунки за спожиту 
електричну енергію» та 
Інструкції щодо заповнення 
форми звітності № 7-НКРЕ 
(місячна) «Звіт про розрахунки 

щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії споживачу та інших 
нормативно-правових актів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії; 
 
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; 
 
якими визначено, що форми звітності № 5-НКРЕ та № 7-
НКРЕ складаються 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; 
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за електричну енергію, 
закуплену постачальниками на 
оптовому ринку електричної 
енергії України та поставлену 
споживачам», затверджених 
постановою НКРЕ від 
26.10.2012 № 1257 «Про 
затвердження форм звітності 
НКРЕ у сферах енергетики та 
інструкцій щодо їх заповнення» 
 
пункту 2.1 Інструкцій щодо 
заповнення форми звітності 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-
постачання (місячна) «Звіт про 
обсяги закупівлі електричної 
енергії», № 9-НКРЕКП-
моніторинг-постачання 
(квартальна) «Звіт про 
розрахунки за спожиту 
електричну енергію» та 
№ 12-НКРЕКП-моніторинг-
постачання (квартальна) «Звіт 
про ціни на роздрібному ринку 
електричної енергії», 
затверджених постановою 
НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 
«Про затвердження форм 
звітності моніторингу для 
учасників ринку електричної 
енергії та інструкцій щодо їх 
заповнення» 
 
пункту 2.2 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності 
№ 12-НКРЕКП-постачання 
(квартальна) «Звіт щодо 
показників комерційної якості 
надання послуг з постачання 
електричної енергії», 
затвердженої постановою 
НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у 
редакції, що діяла протягом 
періоду, що перевіряється) 
 
пункту 2.4 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності 
№12-НКРЕКП-постачання 
(квартальна) «Звіт щодо 
показників комерційної якості 
надання послуг з постачання 
електричної енергії», 
затвердженої постановою 
НКРЕКП від 12.06.2018 № 374 (у 
редакції, що діяла протягом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
якими визначено терміни подання форм звітності; 
форма звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання 
(місячна) – до 25 числа місяця, наступного за звітним 
періодом; 
форма звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання 
(квартальна) – не пізніше ніж через 50 днів після 
завершення звітного періоду; 
форма звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання 
(квартальна) – 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 звіт направляється ліцензіатом до 
НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному 
вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна 
отримати електронну форму звіту, а також до її 
територіального органу за місцезнаходженням 
ліцензіата; 
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періоду, що перевіряється) 
 
пункту 2.2 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності 
№ 3а-НКРЕКП-постачання 
електричної енергії (місячна) 
«Звіт про діяльність 
постачальника електричної 
енергії», затвердженої 
постановою НКРЕКП від 
20.12.2019 № 2897 (у редакції, що 
діяла протягом періоду, що 
перевіряється) 
 
пунктів 6.5-6.6 глави 6 Порядку 
забезпечення стандартів 
якості електропостачання та 
надання компенсацій 
споживачам за їх 
недотримання, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 № 375 (в редакції, що 
діяла до 14.08.2020) 
 
 
 
 
пунктів 7.6-7.7 глави 7 Порядку 
забезпечення стандартів 
якості електропостачання та 
надання компенсацій 
споживачам за їх 
недотримання, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 
12.06.2018 № 375 (в редакції, що 
діяла до 14.08.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пункту 1 постанови НКРЕКП 
від 11.05.2017 № 624 «Про 
надання суб’єктами 
господарювання у сферах 
енергетики та комунальних 
послуг копій фінансової 
звітності до НКРЕКП» (у 

 
 
яким, зокрема, зазначено, що форма звітності 
№ 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число 
звітного періоду і подається до НКРЕКП та її 
територіального органу у відповідному регіоні за місцем 
розташування ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, 
наступного за звітним періодом; 
 
 
 
 
 
 
якими 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 та щороку до 20 лютого, 
наступного за звітним, електропостачальник надає до 
НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних вебсайтах 
інформацію щодо дотримання загальних та 
гарантованих стандартів якості електропостачання за 
формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 357, 
поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у 
форматі «xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 
 
якими зокрема визначено, що реєстри надання 
компенсації споживачам подаються 
електропостачальниками щоквартально в електронному 
вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua 
накопичувальним підсумком протягом 20 днів після 
завершення звітного кварталу. Якщо 
електропостачальник (крім електропостачальників, які 
виконують функції постачальника універсальних послуг) 
не надавав компенсації споживачам у звітному кварталі, 
то реєстр надання компенсації споживачам за цей 
звітний період не подається. Електропостачальники 
щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, 
надають до НКРЕКП та оприлюднюють на своїх 
офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання 
загальних та гарантованих стандартів якості 
електропостачання за формами, наведеними в додатках 
6-8 до цього Порядку. Інформація надсилається 
ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у 
форматі «xls» або «xlsx» на адресу sqr@nerc.gov.ua (для 
електропостачальників) у двох примірниках; 
 
в частині обов’язку ліцензіатів, у тому чисті з 
постачання електричної енергії, подавати до НКРЕКП на 
паперовому носії і в електронному вигляді та до 
територіального органу НКРЕКП на паперових носіях 
квартальну фінансову звітність (№ 1 «Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» (№ 1 «Баланс (звіт 

mailto:sqr@nerc.gov.ua
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редакції, що діяла з 13 жовтня 
2018 року) 
 
 
 
 
 
 
пункту 1 постанови НКРЕКП 
від 17.02.2021 № 254 «Про 
подання фінансової звітності 
суб’єктами господарювання у 
сферах енергетики та 
комунальних послуг  до 
Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та 
комунальних послуг» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
порушення абзацу 2 частини 
третьої статті 14 Закону 
України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в 
Україні» 
 
 
підпункту 48 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 

про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух 
грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал» та 
Примітки до фінансової звітності) копії квартальної 
фінансової звітності − до 30 числа місяця, що настає за 
звітним кварталом, копії річної фінансової звітності − до 
05 березня наступного за звітним року; 
 
що суб’єкти господарювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (далі – ліцензіати), регулювання, 
моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється 
Національною комісією, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
(далі – НКРЕКП), зобов’язані: 
- до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, 
подавати фінансову звітність:  
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 
дохід)»; 
- до 05 березня року, наступного за звітним, подавати 
річну фінансову звітність: 
№ 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. 
Звітність подається до НКРЕКП виключно в 
електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 
особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної 
печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України 
«Про електронні документи та електронний 
документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» на 
адресу finstatement@nerc.gov.ua; 
 
щодо обов’язку великих підприємств, які не є емітентами 
цінних паперів, та середніх підприємств не пізніше ніж до 
1 червня року, що настає за звітним періодом, 
оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 
аудиторським висновком на власній вебсторінці (у 
повному обсязі); 
 
у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог 
щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення 
інформації на ринку електричної енергії, визначених 
Законом України «Про ринок електричної енергії» та 
іншими нормативно-правовими актами, нормативними 
документами, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме абзацу другого частини 
третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 
року 3996-XIV (із змінами), згідно з яким середні 
підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, 
що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 

mailto:finstatement@nerc.gov.ua


5 

 

фінансову звітність разом з аудиторським висновком на 
власній вебсторінці (у повному обсязі). 

 

Ліцензіат надав форми звітності з порушенням терміну: 
форма № 5-НКРЕКП (місячна) та № 7-НКРЕКП (місячна) 
 до НКРЕКП 
- за березень 2019 року на 46 днів,  
- за квітень 2019 року  на 36 днів; 
- за травень 2019 року на 5 днів; 
- за червень 2019 року на 11 днів; 
- за липень 2019 року на 13 днів; 
до сектору НКРЕКП 
- за березень 2019 року на 41 днів,  
- за квітень 2019 року  на 31 днів; 
форма № 5-НКРЕКП (місячна) 
до НКРЕКП 
- за серпень 2019 року на 10 днів; 
- за вересень 2019 року на 4 дні; 
- за жовтень 2019 року на 5 днів; 
- за листопад 2019 року на 19 днів;  
- за грудень 2019 року на 23 дні; 
форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна)  
до НКРЕКП 
- за квітень 2019 року  на 247 днів; 
- за травень 2019 року на 216 днів; 
- за червень 2019 року на 186 днів; 
- за липень 2019 року на 156 днів; 
- за серпень 2019 року на 124 днів; 
- за вересень 2019 року на 94 дні; 
- за жовтень 2019 року на 63 днів; 
- за листопад 2019 року на 33 днів;  
- за грудень 2019 року на 2 дні; 
- за березень 2020 року на 10 днів. 
форми № 9-НКРЕКП- моніторинг - постачання 
- за 2 квартал 2019 року на 150днів; 
- за 3 квартал 2019 року на 68 днів; 
форма № 12-НКРЕКП- моніторинг - постачання 
- за 4 квартал 2019 року на 2 дні; 
- за 1 квартал 2020 року на 26 днів; 
- за 4 квартал 2020 року на 4 дні; 
- за 4 квартал 2021 року на 9 днів; 
форма № 12-НКРЕКП –постачання (квартальна) 
до НКРЕКП 
- за 2 квартал 2019 року на 94 дні; 
- за  3 квартал 2029 року на 3 дні; 
- за 4 квартал 2020 року на 5 днів; 
 форма № 3а-НКРЕКП-постачання (місячна)  
до НКРЕКП 
- за грудень 2019 року  на 4 дні; 
- за березень 2020 року на 11 днів; 
 до сектору НКРЕКП 
- за березень 2020 року на 10 днів. 
 
Відповідно до даних реєстраційної бази вхідної документації НКРЕКП, додатки 4 «Реєстр 

надання компенсацій» та 6 «Інформація щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів 
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якості надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих 
стандартів якості надання послуг» за 2019 рік та додаток 8 «Інформація щодо дотримання 
загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника та сум 
наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг» за 
2020 рік до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій 
споживачам за їх недотримання, затверджений постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі 
– Порядок № 375). 

Підприємство надало до НКРЕКП 22.12.2021, тобто з порушенням термінів; 
Додаток 4 до Порядку № 375 за березень-грудень 2019 року від 255 до 976 днів (надано 

22.12.2021); 
Додаток 6 до Порядку № 375 за 2019 рік на 305 днів (надано 22.12.2021); 
Додаток 8 до Порядку № 375 за 2020 рік (надано 22.02.2021) на 2 дні. 
 
Перевіркою встановлено, що Ліцензіат протягом періоду, що перевіряється, надавав  

фінансову звітність до НКРЕКП з порушенням термінів: 
- за І, ІІ, ІІІ та  IV квартали 2019 року – на 14, 13, 5 та 7 днів відповідно; 
- за IІ, ІІІ  та IV квартали 2020 року – на 19, 9 та  11 днів відповідно. 
- за I, ІІ та ІІІ квартали 2021 року – на 291, 200 та  108 днів відповідно. 
 
Не подано фінансову звітність до НКРЕКП за І квартал 2020 року та річну за 2021 року. 
 
Довідково 
Терміни подання до НКРЕКП фінансової звітності, зокрема річної за 2021 рік, 

відтерміновано відповідно до пункту 3 постанови НКРЕКП від 01.03.2022 № 335 «Про 
врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні». 
 

2 

підпункту 48 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу (у 
редакції, що діяла до 25.02.2021) 

у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог 
щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення 
інформації на ринку електричної енергії, визначених 
Законом України «Про ринок електричної енергії» та 
іншими нормативно-правовими актами, нормативними 
документами, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме абзацу другого частини 
третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 
року 3996-XIV (із змінами), згідно з яким середні 
підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, 
що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на 
власній вебсторінці (у повному обсязі). 

 

Згідно частини  першої статті 1 Закону України «Про особливості доступу до інформації у 
сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 
грудня 2015 року № 887-VIII (із змінами, далі – Закон) споживачам, зокрема у сфері постачання 
електричної енергії, гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до наступної 
інформації:  

 відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону – права споживачів, місце та 
порядок одержання інформації споживачами – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону – ціни/тарифи, їхні складові для 
всіх категорій споживачів,  зміну цін/тарифів - інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону – частку та вартість електричної 
енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в 
оптовій ціні на електричну енергію – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону – частку та вартість електричної 
енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в 
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середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача – інформація на веб-сайті 
відсутня; 

 відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону – порівняння цін/тарифів на товари, 
послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах – інформація на 
веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону – прогнози зміни цін/тарифів та 
обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що 
надається для встановлення тарифів на товари, послуги – інформація на веб-сайті 
відсутня; 

 відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону – динаміку зміни історичної 
вартості складових цін/тарифів за останні п’ять років – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону – якісні характеристики товарів, 
послуг – інформація на веб-сайті відсутня. 
 
Відповідно до підпункту 37 пункту 2.2 Ліцензійних умов № 1469, визначено, що Ліцензіат 

при провадженні ліцензованої діяльності повинен дотримуватися таких організаційних вимог, 
зокрема оприлюднювати перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, 
порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП. Перевіркою встановлено, 
що дана інформація на офіційному вебсайті Підприємства не розміщена. 

Положеннями підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469, визначено, що Ліцензіат 
при провадженні ліцензованої діяльності повинен дотримуватися таких організаційних вимог, 
зокрема у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів про: 

 вартість та умови надання послуг (інформація про вартість надання послуг не 
розміщена на офіційному вебсайті Підприємства; 

 методи оплати (дана інформація не розміщена на офіційному вебсайті Підприємства; 
 право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника (дана 

інфомація не розміщена на офіційному вебсайті Підприємства); 
 зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше 

ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача 
розірвати договір (дана інформація не розміщена на офіційному вебсайті 
Підприємства; 

 будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони 
не приймають нові умови, у порядку, встановленому законом (дана інформація не 
розміщена на офіційному вебсайті Підприємства. 

 
Відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами), великі 
підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше 
ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі). 

Перевіркою встановлено, що на офіційному вебсайті Ліцензіата річна фінансова звітність 
за 2019 та 2020 роки не розміщена. 

 
Листом від 04 листопада 2022 року № 022/1252 ДМП «ІФТКЕ» повідомив, що забезпечує 

функціонування персонального вебсайту в мережі Інтернет за посиланням https://tke.if.ua/, на якому 
відновлено актуальну інформацію щодо ліцензійної діяльності, яка підлягає оприлюдненню відповідно 
до вимог чинного законодавства України та ліцензійних умов. 

 
Департамент ліцензійного контролю дослідив вебсайт ДМП «ІФТКЕ» та повідомляє, що 

за посиланням частково додана інформація, а саме: 
відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону – права споживачів -

https://tke.if.ua/postachannja-elektroenergii2019/; 

https://tke.if.ua/postachannja-elektroenergii2019/
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відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону – ціни/тарифи, їхні складові для всіх 
категорій споживачів, зміну цін/тарифів - https://tke.if.ua/docs/el_dodatok_2.pdf (інформація 
зазначена в комерційній пропозиції); 

вартість та умови надання послуг - https://tke.if.ua/docs/el_dodatok_2.pdf (інформація 
зазначена в комерційній пропозиції); 

методи оплати - https://tke.if.ua/docs/el_dodatok_2.pdf (інформація зазначена в комерційній 
пропозиції); 

перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір 
компенсації за їх недотримання - https://tke.if.ua/informatsiia/; 

частки та вартості електричної енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами 
генеруючих потужностей), в оптовій ціні на електричну енергію та в середньозваженій ціні на 
електричну енергію для споживача - https://tke.if.ua/informatsiia/; 

зміна будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж 
за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір -: 
https://tke.if.ua/docs/el_dogovir.pdf (Договір про постачання електричної енергії споживачу). 

Департамент ліцензійного контролю зазначає про відсутність на вебсайті 
ДМП «ІФТКЕ» інформації щодо права споживачів безоплатно обирати і змінювати 
електропостачальника. 

 

3 

підпункту 8 пункту 2 статті 57 
Закон України «Про ринок 

електричної енергії» 
 

підпункту 30 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 

 
підпункту 8 пункту 5.2.2 глави 5.2 

розділу V Правила роздрібного 
ринку електричної енергії, 

затверджених постановою 
НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 

щодо обов’язку електропостачальника відкрити в 
установах одного з уповноважених банків поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для 
здійснення розрахунків; 
 
щодо необхідності відкрити в установах одного з 
уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним 
режимом використання для здійснення розрахунків; 
 
щодо обов’язку електропостачальника  відкрити в 
установах одного з уповноважених банків поточні 
рахунки із спеціальним режимом використання для 
здійснення розрахунків відповідно до вимог Закону України 
«Про ринок електричної енергії». 

 
Протягом періоду, що перевірявся, Підприємство не здійснювало діяльність з постачання 

електричної енергії споживачу, договори зі споживачами електричної енергії не укладалися.   
При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен відкрити в установах одного з 

уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення 
розрахунків. Поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків 
ДМП «ІФТКЕ» не відкривало. У Переліку поточних рахунків із спеціальним режимом 
використання електропостачальників, оператора системи передачі та оператора ринку, 
затвердженому постановою НКРЕКП від 27.06.2019 № 1247 (зі змінами) відсутня інформація 
щодо відкритого рахунку Ліцензіатом. 

 
Листом від 04 листопада 2022 року № 022/1252 ДМП «ІФТКЕ» повідомив, що підприємство 

не здійснювало діяльність з постачання електроенергії, а також через відсутність споживачів, в  
ДМП «ІФТКЕ» немає  відкритого рахунку  із спеціальним режимом використання для здійснення 
розрахунків. 

 
 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 
1) постанову, якою: 
 

https://tke.if.ua/docs/el_dodatok_2.pdf
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Застерегти ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03346058) 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 ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»: 

1) у строк до 30 грудня 2022 року: 
опублікувати на своєму вебсайті інформацію щодо права споживачів безоплатно 

обирати і змінювати електропостачальника; 
відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків. 
Про виконання вимог цього пункту у строк до 15 січня 2023 року повідомити 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з наданням належним чином 
завірених копій підтвердних документів; 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 
подати до НКРЕКП: 

фінансову звітність, а саме № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», № 2 «Звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» за І квартал 2020 року, 

річну фінансову звітність, а саме № 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» за 2021 рік; 

розмістити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своєму 
вебсайті (у повному обсязі). 

 
 

Директор Департаменту 
ліцензійного контролю         Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
      

___________________                                                                            № _______________ 
Київ 

 

Про застереження ДМП «ІФТКЕ» 
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 28 жовтня 2022 року № 303, 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 (у 
редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), та на підставі 
посвідчення на проведення планової перевірки від 23 вересня 2022 року № 323, 
установлено, що ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03346058) не 
дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 
ринку електричної енергії, та порушено 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: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 
ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 
регулюють функціонування ринку електричної енергії; 
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пунктів 2.2 глав 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ 
(місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» та 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», затверджених постановою НКРЕ від 
26 жовтня 2012 року № 1257, якими встановлено, що форми звітності № 5-НКРЕ 
(місячна) та № 7-НКРЕ (місячна) складаються станом на останнє число звітного 
періоду і подаються ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального 
органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі 
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  
№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за 
спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 
2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 9 
електропостачальники подають не пізніше ніж через 30 днів після завершення 
звітного періоду; 

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; 

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, а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), яким 
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 2.4 глави 2 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), яким 
встановлено, що звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на 
паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, а також 
до її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності                            
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність 
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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 місцем 
розташування ліцензіата щомісячно 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, а саме: 

пункту 6.5 глави 6 (в редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), 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 (в редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким, 
зокрема встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого, наступного 
за звітним, 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» або 
«xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua, 

пункту 7.6 глави 7, яким, зокрема встановлено, що реєстри надання 
компенсації споживачам подаються ОСП щоквартально в електронному вигляді 
до НКРЕКП на електронну адресу sqr_n@nerc.gov.ua накопичувальним 
підсумком протягом 20 днів після завершення звітного кварталу, 

пункту 7.7 глави 7, яким, зокрема встановлено, що електропостачальники 
щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та 
оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання 
загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, 
наведеними в додатку 8 до цього Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами 
до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу 
sqr@nerc.gov.ua (для електропостачальників) у двох примірниках; 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 
надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
копій фінансової звітності до НКРЕКП» в частині обов’язку ліцензіатів, зокрема 
з постачання електричної енергії, надавати до НКРЕКП на паперових носіях та в 
електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових 
носіях: 

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної  
фінансової звітності (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», 

до 05 березня наступного за звітним року копії річної фінансової звітності 
(№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати 
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(звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про 
власний капітал» та примітки до фінансової звітності); 

постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 
фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а саме: 

пункту 1 яким встановлено, що суб’єкти господарювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати), регулювання, моніторинг 
та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП, зобов’язані: 

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову 
звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід)»), 

до 05 березня року, наступного за звітним, подавати річну фінансову 
звітність (№ 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), 

пункту 2 яким встановлено, що звітність подається до НКРЕКП 
виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів 
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 
електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійні умови 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; 

підпункт 30 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з 
уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання 
для здійснення розрахунків;  

підпункт 48 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) у частині 
обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та 
оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом 
України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими 
актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме абзацу другого частини третьої статті 14 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», згідно з 
яким середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що 
настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з 
аудиторським висновком на своєму вебсайті (у повному обсязі). 
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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, 

 
ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 
Застерегти ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03346058) 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 порушення 
ДМП «ІФТКЕ» 

 
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», у зв’язку з воєнним станом, введеним в 
Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  
від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022 та  
від 12 серпня 2022 року № 573/2022, та згідно з Актом планової перевірки від 
28 жовтня 2022 року № 303, 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 (у 
редакції постанови НКРЕКП від 09 вересня 2022 року № 1116), Національна 
комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг, 

 
ВИРІШИЛА: 

 
Зобов’язати ДЕРЖАВНЕ МІСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 03346058) усунути 
порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 
постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови 
з постачання електричної енергії споживачу), а саме: 
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пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 
надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг копій фінансової звітності до НКРЕКП» в частині обов’язку 
ліцензіатів, зокрема з постачання електричної енергії, надавати до НКРЕКП на 
паперових носіях та в електронному вигляді та до територіального органу 
НКРЕКП на паперових носіях: 

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної  
фінансової звітності (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про 
фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», 

до 05 березня наступного за звітним року копії річної 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» та примітки до фінансової звітності); 

постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про подання 
фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а саме: 

пункту 1 яким встановлено, що суб’єкти господарювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг (далі – ліцензіати), регулювання, 
моніторинг та контроль за діяльністю яких здійснюється НКРЕКП, 
зобов’язані: 

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подавати фінансову 
звітність (№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 
результати (звіт про сукупний дохід)»), 

до 05 березня року, наступного за звітним, подавати річну фінансову 
звітність (№ 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), 

пункту 2 яким встановлено, що звітність подається до НКРЕКП 
виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 
кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів 
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 
електронні довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійні умови 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; 

підпункту 30 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата відкрити в установах одного з 
уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання 
для здійснення розрахунків; 
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підпункту 48 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) у частині 
обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття 
та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених 
Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-
правовими актами, нормативними документами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, а саме абзацу другого частини 
третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», згідно з яким середні підприємства зобов’язані не пізніше 
ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну 
фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своєму вебсайті (у 
повному обсязі), 

для чого: 
1) у строк до 30 грудня 2022 року: 
опублікувати на своєму вебсайті інформацію щодо права споживачів 

безоплатно обирати і змінювати електропостачальника; 
відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із 

спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків. 
Про виконання вимог цього пункту у строк до 15 січня 2023 року 

повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Івано-Франківській області з 
наданням належним чином завірених копій підтвердних документів; 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 
в Україні подати до НКРЕКП: 

фінансову звітність, а саме № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)», № 2 
«Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» за І квартал 2020 року, 

річну фінансову звітність, а саме № 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» за 2021 рік; 

розмістити річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на 
своєму вебсайті (у повному обсязі). 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


