
Департамент  

ліцензійного контролю  

 «____» березня 2023 року  
 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

1 

 

  

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» 
 

На підставі Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, постанови НКРЕКП від 31 січня 

2023 року № 200 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «РІВНЕГАЗ 

ЗБУТ» та посвідчення на проведення перевірки від 11 січня 2023 року № 35 НКРЕКП здійснено 

планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589441) (далі – ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», Товариство, 

Ліцензіат) вимог 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), за період діяльності 

Товариства з 24 червня 2020 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено Акт, 

складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб’єктом 

господарювання вимог законодавства та ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу від 15 лютого 2023 року № 104 (Акт № 104). 
 

Листом від 20 лютого 2023 року № 33701-Сл-1053-0223 ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 104.  

Серед іншого, у зазначених вище поясненнях Ліцензіат повідомляє, що відповідно до наказу 

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» від 01.06.2020 №01 Но-29-0620 інформація, що надана на запити комісії 

з перевірки під час проведення перевірки та відображена в Акті № 104, містить комерційну 

таємницю Товариства та носить конфіденційний характер, а саме конфіденційною інформацією 

є вся інформація щодо обсягів/ціни закупівлі, постачання електричної енергії, ціни та стану 

розрахунків, фінансового стану Товариства, інформація щодо учасників Товариства із 

зазначенням розміру частки в статутному капіталі ліцензіата тощо. 
 

Так, Актом № 104 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 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) 

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; 

 

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 
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«Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 

 

 

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 

 

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 до 

03.02.2021) 

 

пунктів 2.2 та 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 14-

НКРЕКП-якість-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12.06.2018 

№ 374 

 

пункту 7.7 глави 7 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12.06.2018 

№ 375 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 1-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(річна) «Звіт про загальну 

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 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; 

 

 

 

 

 

якими, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання складається станом 

на останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді на 

адресу: sqr@nerc.gov.ua не пізніше ніж через 50 днів 

після звітного періоду; 

 

 

 

 

якими визначено, що Електропостачальник, ОСР та 

ОСП 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, в електронному вигляді у форматі 

«xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua у двох 

примірниках: з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

без накладення кваліфікованого електронного підпису 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

 

яким визначено, що форму звітності № 1-НКРЕКП-

моніторинг-постачання електропостачальники 

подають до 25 лютого року, наступного за звітним 

періодом; 
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характеристику діяльності 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 2-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 4-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(річна) «Звіт про договірні 

відносини», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 9-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту 

електричну енергію», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450 

 

пункту 2.1 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 29.03.2019 № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 11-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(річна) «Звіт про звернення та 

скарги споживачів 

електропостачальника», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29.03.2019 № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності № 12-

НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання електропостачальники 

подають до 25 лютого року, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 4-НКРЕКП-

моніторинг-постачання електропостачальники 

подають до 25 лютого року, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 9-НКРЕКП-

моніторинг-постачання подають не пізніше ніж через 

30 днів після завершення звітного періоду; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10-

НКРЕКП-моніторинг-постачання подають щороку до 

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 11-

НКРЕКП-моніторинг-постачання подають щороку до 

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12-

НКРЕКП-моніторинг-постачання подають щокварталу 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 
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енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 

 

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» 

 

 

 

у частині обов’язку ліцензіатів, у т. ч. з постачання 

електричної енергії, подавати до НКРЕКП фінансову 

звітність до 30 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»;  

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід)». 
 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Товариством не надано до НКРЕКП 

наступні форми звітності: 

№ 3а-НКРЕКП в електронному вигляді за червень та липень 2020 року,  

№ 12-НКРЕКП за ІІ та ІІІ квартали 2020 року на паперових носіях та в електронному 

вигляді; 
 

із порушенням термінів надано до НКРЕКП: 

форму звітності № 14-НКРЕКП за ІІ квартал 2021 року на 80 днів. 

 

Під час перевірки Ліцензіатом 03.02.2023 надіслано в електронному вигляді з 

накладенням КЕП форми звітності № 3а-НКРЕКП за червень та липень 2020 року на 

електронну адресу НКРЕКП zvit3m@nerc.gov.ua, та 15.02.2023 форми звітності № 12-НКРЕКП 

за ІІ та ІІІ квартали 2020 року на електронну адресу НКРЕКП sqr@nerc.gov.ua.  

Також, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» листом від 03.02.2023 № 33701-СЛ-675-0223 направило 

рекомендованим відправленням з повідомленням про вручення № 3302711620220 (дата 

отримання НКРЕКП 06.02.2023) на адресу НКРЕКП на паперових носіях форми звітності  

№ 12-НКРЕКП постачання (квартальна) за ІІ та ІІІ квартали 2020 року. 

 

Також, Товариством не надано до НКРЕКП Додаток 8 до Порядку забезпечення 

стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375, за 2020 рік. 
 

Під час перевірки Ліцензіатом 03.02.2023 надіслано на електронну адресу НКРЕКП 

sqr@nerc.gov.ua Додаток 8 до Порядку № 375 «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 в 

електронному вигляді з накладенням КЕП. 
 

Крім того, Товариством не надано до НКРЕКП форми звітності: 

в паперовому вигляді: 

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2020 рік, 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2020 рік, 

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2020 рік, 

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання за ІІІ квартал та ІV квартал 2020 року, 

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2020 рік, 

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання за 2020 рік, 

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання за ІІІ квартал 2020 року, 

в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата   

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання квартальна за І, ІІ та ІІІ квартали 2022 року. 

 

Під час перевірки Ліцензіатом 18.01.2023 надіслано на електронну адресу НКРЕКП 

monitoring_E@nerc.gov.ua в електронному вигляді з накладенням КЕП форму звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання квартальна за І, ІІ та ІІІ квартали 2022 року.  
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Також, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» листом від 03.02.2023 № 33701-СЛ-675-0223 направило 

рекомендованим відправленням з повідомленням про вручення № 3302711620220 (дата 

отримання НКРЕКП 06.02.2023) на адресу НКРЕКП на паперових носіях форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) за 2020 рік, № 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) за 2020 рік, № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) за 2020 рік,  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) за ІІІ та ІV квартал 2020 року,  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) за 2020 рік, № 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) за 2020 рік, № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)  

за ІІІ квартал 2020 року. 

 

Довідково Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до вимог 

пункту 3 постанови НКРЕКП від 01.03.2022 № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк 

запровадження (введення) воєнного стану в Україні» (у редакції, що діяла до 21.06.2022) терміни 

подання звітності та інформації суб'єктами господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП, та 

яка подається відповідно до ряду постанов НКРЕКП, було продовжено (у тому числі звітності, 

що подається відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450). 

Разом з тим, постановою НКРЕКП від 21.06.2022 № 622 було внесено зміни у постанову 

НКРЕКП від 01.03.2022 № 335, пункт 3 якої було викладено у редакції «3. Подовжити терміни 

подання звітності та інформації суб'єктами господарювання, які є ліцензіатами Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка 

подається відповідно до 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.  

Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом трьох місяців 

після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні.». 
 

Відповідно до пункту 3 постанови НКРЕКП від 21.06.2022 № 622 звітність та 

інформація, у тому числі що подається відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450, яка мала бути подана у період з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цією 

постановою, подається протягом місяця з дня оприлюднення цієї постанови.  

День оприлюднення на офіційному веб-сайті Регулятора: 23.06.2022. 
 

Таким чином, звітність за формою № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання квартальна, 

що подається відповідно до вимог постанови НКРЕКП від 29.03.2019 № 450, в електронному 

вигляді за І квартал 2022 року повинна бути надана до НКРЕКП до 23.07.2022. 

 

Також, комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» надало 

до НКРЕКП фінансову звітність за І квартал 2021 року з порушенням термінів на 9 днів. 

 

2 підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії. 
 

 

Ліцензіат, протягом періоду, що перевірявся, здійснював купівлю електричної енергії, а 

також продаж електричної енергії, за двосторонніми договорами. 

 

Товариство  здійснювало купівлю електричної енергії у                                    відповідно 

до укладеного договору. 

Відповідно до умов укладеної угоди розрахунок за куплену ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ»  

(далі – Покупець) електроенергію здійснюється грошовими коштами на підставі виставленого 

Акту купівлі – продажу електричної енергії, що перераховується на поточний рахунок ТОВ «ЙЕ 

ЕНЕРГІЯ» (далі – Продавець), з урахуванням ПДВ в порядку, узгодженому сторонами у 

Додатковій угоді. 

Відповідно до умов Додаткової угоди місячної угоди до договору купівлі-продажу 

електричної енергії Покупець здійснює оплату електричної енергії у такому порядку: 
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- до 26-го числа (включно) місяця, що передує Розрахунковому місяцю – у розмірі не менше 

40 % від вартості електричної енергії, купівля-продаж якої здійснюється у Розрахунковому місяці; 

- до 03-го числа (включно) Розрахункового місяця – у розмірі не менше 30 % від вартості 

електричної енергії, купівля-продаж якої здійснюється у Розрахунковому місяці; 

- до 16-го числа (включно) Розрахункового місяця – у розмірі не менше 30 % від вартості 

електричної енергії, купівля-продаж якої здійснюється у Розрахунковому місяці. 

 

Станом на 31.12.2021 заборгованість ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» перед                               » 

за отриману електричну енергію складала             тис. грн (без ПДВ) та була оплачена у лютому-

березні 2022 року відповідно до платіжних доручень: від 18.02.2022 № 430, від 25.03.2022 № 611 

та від 28.03.2022 № 641 у повному обсязі, проте, не у строк, визначений укладеною угодою. 

Станом на 31.12.2022 заборгованість ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» за отриману електричну 

енергію за договором відсутня. 

 

Також, Товариство здійснювало купівлю електричної енергії у                               »  

відповідно до укладеного договору. 

Відповідно до умов укладеної угоди                 (далі – СВБ) та  

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (далі – Учасник) оформлюють операції купівлі- продажу електричної 

енергії з метою врегулювання небалансів наступним чином: СВБ складає Акт на підставі даних, 

які наявні у ММS (остання версія даних по обсягах електричної енергії, яка міститься у ММS 

станом на 13 число місяця, наступного за розрахунковим місяцем). 

Чотирнадцятого числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем СВБ направляє 

Учаснику в електронній формі на електронну адресу Учасника, в паперовій формі – засобами 

поштового зв’язку на поштову адресу Учасника два примірники підписаних та завірених 

печаткою зі свого боку Акту. 

Якщо на момент складання Актів СВБ не отримало від оператора системи передачі даних 

за весь розрахунковий місяць, то СВБ складає відповідні Акти в межах наявних даних, а після 

отримання даних за весь розрахунковий місяць, СВБ складає та направляє Учаснику додаткові 

Акти. 

Учасник, отримавши від СВБ Акти та, у разі відсутності зауважень, підписує протягом 2 

(двох) робочих днів з моменту їх отримання.  

Наявність заперечень не є підставою для несплати виставлених рахунків та підписання 

Актів. 

Строк сплати Рахунків для Учасника за куповану електричну енергію для врегулювання 

небалансів за відповідний розрахунковий період – строк, що не перевищує 2 (двох) банківських 

днів з моменту отримання підписаного електронним підписом з боку СВБ Рахунку.  

 

ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» станом на 31.12.2021 мало заборгованість перед  

                                              за отриману електричну енергію у сумі             тис. грн (без ПДВ), яка 

була оплачена у травні 2022 року відповідно до платіжного доручення від 11.05.2022 № 1119 у 

повному обсязі, проте, не у строк, визначений укладеною угодою.  

Станом на 31.12.2022 заборгованість ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» перед                                                   за 

отриману електричну енергію відсутня, обліковується переплата. 
 

3 частину першу статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії»  

 

 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії, між учасниками цього ринку 

здійснюються в грошовій формі відповідно до 

укладених договорів у порядку визначеному цим 

Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

 

щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 



7 

 

 

 

 

підпункту 27 пункту Ліцензійних 

умов з постачання електричної 

енергії споживачу  

 

 

пункту 7.6.3 Правил ринку, 

затверджених постановою НКРЕКП 

від 14.03.2018 № 307 (далі – ПРЕЕ),  

(у редакції, що діяла до 18.11.2020) 

 

пункту 7.7.3 ПРЕЕ 
(у редакції, що діє з 18.11.2020) 

 

 

 

пункту 3.5 Типового договору про 

врегулювання небалансів 

електричної енергії, що є 

додатком 1 до ПРЕЕ 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії; 

 

відповідно до якого оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох банківських 

днів з дати направлення платіжного документа; 

 

відповідно до якого оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів 

з дати направлення платіжного документа;  

 

яким встановлено, що СВБ зобов'язана, зокрема, 

нести фінансову відповідальність перед Оператором 

системи передачі за врегулювання небалансу 

електричної енергії, спричиненого дією СВБ або 

учасниками ринку, які входять до балансуючої групи 

СВБ та здійснювати, зокрема, вчасно оплату за 

небаланс електричної енергії та платежів, сформованих 

Оператором системи передачі для СВБ відповідно до 

Правил ринку. 
 

Відповідно до пункту 7.6.3 глави 7.6 розділу VII ПРЕЕ (у редакції, що діяла до 18.11.2020) та 

пункту 7.7.3 ПРЕЕ (у редакції, що діяла з 18.11.2020) оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох 

банківських/робочих днів з дати направлення платіжного документа. 
 

Ліцензіат порушив терміни оплати виставлених ОСП рахунків за небаланс електричної 

енергії у наступних періодах: 
 

 
Дата розміщення рахунку 

на платформі MMS 

Кінцева дата оплати 

згідно рахунку 

Дата платіжного 

доручення 
    

Рахунки за листопад 2020 року (3 декада) 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 

04.12.2020 09.12.2020 15.12.2020 
    

Рахунки за грудень 2020 року(1 декада) 

 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 

17.12.2020 22.12.2020 23.12.2020 
    

Рахунки за грудень 2020 року (2 декада) 

24.12.2020 29.12.2020 30.12.2020 

24.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 

24.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 

24.12.2020 29.12.2020 04.01.2021 
 

Таким чином, Ліцензіат порушив терміни оплати виставлених ОСП рахунків за небаланс 

електричної енергії: 
- за 3 декаду листопада 2020 року на 4 банківських дні; 

- за 1 декаду грудня 2020 року на 1 робочий день; 

- за 2 декаду грудня 2020 року на 1 та 3 робочі дні. 
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У своїх поясненнях до Акта № 104, наданих до НКРЕКП листом від 20.02.2023  

№ 33701-Сл-1053-0223, ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» зазначає, що прийняло до уваги зауваження 

НКРЕКП та в майбутньому зобов’язується вживати всіх заходів для недопущення виявлених 

помилок та порушення строків подання звітності та повідомляє, що під час перевірки усунуло 

виявлені порушення. 

Також, Ліцензіат зазначає, що відповідно до Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу ліцензіат при провадженні ліцензованої діяльності має право укладати 

двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про 

ринок електричної енергії». 

Частиною другою статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі –  

Закон) передбачено, що учасники ринку мають право вільно обирати контрагентів за 

двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі та на умовах, що 

визначаються за домовленістю сторін з урахуванням передбачених статтею обмежень. 

Зокрема, у пунктом 7 частини другої статті 66 Закону встановлено, що розрахунки за 

двосторонніми договорами здійснюються виключно у грошовій формі, у тому числі шляхом 

клірингу (неттінгу). 

На виконання вимог Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та 

Закону, між ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», ТОВ «ЙЕ Енергія», ТОВ «ГС-ТРЕЙДІНГ» склалися 

господарські відносини за договорами купівлі-продажу електричної енергії, якими було 

передбачено порядок розрахунків, а саме після отримання актів купівлі-продажу та 

виставлення рахунків. 

Відтак, Товариство виконанню свої зобов’язання з оплати за електричну енергію у 

відповідності до умов договорів з ТОВ «ЙЕ Енергія» та ТОВ «ГС-ТРЕЙДІНГ», зокрема після 

отримання відповідних документів (актів та рахунків) та не отримувало від вказаних 

товариств жодних претензій. 

Також, Товариство зобов’язується проводити розрахунки з Оператором системи 

передачі за врегулювання небалансу електричної енергії у визначені ПРЕЕ та договорами 

строки. 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

 

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, застерегти 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 

39589441) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу. 

 

 
Директор Департаменту 

ліцензійного контролю          Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

 

Про застереження ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ» 

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 __ березня                           

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової перевірки від 15 лютого 2023 року № 104, проведеної відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на          

2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року                  

№ 1550, постанови від 31 січня 2023 року № 200 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «РІВНЕГАЗ ЗБУТ», та на підставі 

посвідчення на проведення планової перевірки від 11 січня 2023 року № 35, 

установлено, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589441) 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: 
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Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 

пункту 1 частини другої статті 57, відповідно до якого 

електропостачальник зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, 

частини першої статті 75, відповідно до якої розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі відповідно до 

укладених договорів у порядку, визначеному цим Законом, правилами ринку, 

правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 

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 (у редакції, що діяла до 19 лютого                          

2021 року), щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності                                   

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

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 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), 

а саме: 

пункту 2.2, яким встановлено, що форма звітності 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, яким встановлено, 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; 

глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-

якість-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, яким встановлено, що форма звітності складається станом 

на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, 

пункту 2.4, яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua у двох 

примірниках; 

пункту 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 
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затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, яким 

встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, 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 8 до цього Порядку. 

Інформація надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у 

форматі «xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua у двох примірниках: з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи 

ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; без 

накладення кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну 

характеристику діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким визначено, що 

форму звітності № 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про 

загальну характеристику діяльності постачальника електричної енергії» 

електропостачальники подають до 25 лютого року, наступного за звітним 

періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 27 листопада   

2021 року), яким встановлено, що форму звітності № 2 електропостачальники 

подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», 

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

встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку 

до 25 лютого року, 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 визначено, що форму звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання подають не пізніше ніж через 30 днів 

після завершення звітного періоду; 

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 

встановлено, що форму звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання 

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 
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споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450, відповідно до якого 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-НКРЕКП-моніторинг-постачання подають щокварталу до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 1 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» у 

частині обов’язку суб'єктів господарювання подавати фінансову звітність  

до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом; 

пункту 7.6.3 глави 7.6 Правил ринку, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – Правила ринку) (у редакції, 

що діяла до 18 листопада 2020 року), відповідно до якого оплата платіжного 

документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок 

АР здійснюється протягом двох банківських днів з дати направлення 

платіжного документа; 

пункту 7.7.3 глави 7.7 Правил ринку, відповідно до якого оплата 

платіжного документа з банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення 

платіжного документа; 

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів 

електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено, що 

СВБ зобов'язана, зокрема, нести фінансову відповідальність перед 

Оператором системи передачі за врегулювання небалансу електричної 

енергії, спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, які входять до 

балансуючої групи СВБ, та здійснювати, зокрема, вчасно оплату за небаланс 

електричної енергії та платежів, сформованих Оператором системи передачі 

для СВБ відповідно до Правил ринку; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу, а саме: 

підпункт 7 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 13, яким визначено обов’язок ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів, 
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підпункт 27 (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) та  

підпункт 29 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в повному 

обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РІВНЕГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39589441) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу. 
 

 

Т. в. о. Голови НКРЕКП           Р. Кайдаш 


