ПОГОДЖЕНО:
Член НКРЕКП ________________
Департамент
ліцензійного контролю
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Голові НКРЕКП
Членам НКРЕКП

Обґрунтування
до рішення щодо схвалення проєкту постанови Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг «Про затвердження Змін до постанови
НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282»
Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок
електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
(далі – НКРЕКП) на ринку електричної енергії належить, зокрема, затвердження
форм звітності учасників ринку електричної енергії. Законом України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг» визначено, що НКРЕКП здійснює моніторинг
функціонування ринку електричної енергії, який забезпечується, у тому числі,
шляхом проведення аналізу форм звітності учасників ринку електричної енергії.
На даний час, суб’єкти господарювання, які мають ліцензії на право
провадження господарської діяльності: з розподілу електричної енергії, з
передачі електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу та з
перепродажу електричної енергії (далі – ліцензіати) подають до НКРЕКП форми
звітності відповідно до постанови НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 «Про
затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії
та інструкцій щодо їх заповнення» (далі – Постанова № 282).
Слід зазначити, що відповідно до вимог Постанови № 282, ліцензіати
подають на паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП та її
територіальних органів наступні форми звітності: № 1-НКРЕКП-передача
електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання
структури тарифу за видами діяльності»; № 2-НКРЕКП-розподіл електричної
енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури
тарифів за видами діяльності»; № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(місячна) «Звітні дані про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні
витрати електричної енергії за 1 та 2 класами напруги»; № 3-НКРЕКПпостачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та
виконання структури тарифів за видами діяльності».
Питання електронної форми документів та вимог до них визначені
Законами України «Про електроні документи та електронний документообіг» та
«Про електроні довірчі послуги» та Порядком використання електронних
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довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування,
підприємствах, установах та організаціях державної форми власності,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2018 № 749.
Відповідно до статті 5 Закону України «Про електроні документи»
електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді
електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити документа. Склад та
порядок розміщення обов’язкових реквізитів електронних документів
визначається законодавством. Згідно зі статтею 6 даного закону для
ідентифікації автора електронного документа може використовуватися
електронний підпис. Накладанням електронного підпису завершується
створення електронного документа. Відносини, пов’язані з використанням
удосконалених та кваліфікованих електронних підписів, регулюються Законом
України «Про електронні довірчі послуги».
Частиною 2 статті 17 Закону України «Про електронні довірчі послуги»
передбачено, що електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка
потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за
участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні
містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також
автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється
обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи
державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та
організації державної форми власності, повинні здійснюватися з використанням
кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства,
установи та організації державної форми власності, державні реєстратори,
нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій
державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа
використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для
реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав
та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону,
застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи
печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують
захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від
безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх
копіювання.
Формами звітності, що надаються ліцензіатами передбачено наявність
власноручних підписів уповноважених осіб суб’єкта господарювання.
Враховуючи зазначене, використання звітності у формі електронних
документів, в якості оригінальних документів потребує обов’язкового
накладення на такі документи кваліфікованого електронного підпису або
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата.
Враховуючи зазначене вище, та на виконання вимог Закону України «Про
Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг», Департаментом ліцензійного контролю розроблено
проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП
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від 28 лютого 2019 року № 282» (далі – Проєкт постанови).
Проєктом постанови передбачається спрощення процедури подання до
НКРЕКП наступних форм звітності: № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифу за
видами діяльності»; № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)
«Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами
діяльності»; № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) «Звітні дані
про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні витрати електричної
енергії за 1 та 2 класами напруги»; № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за
видами діяльності».
3 огляду на зазначене, Департамент пропонує схвалити проєкт постанови
«Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282»
та розмістити його на офіційному вебсайті HKPEKП www.nerc.дov.ua з метою
одержання зауважень i пропозицій від інших органів державної влади, фізичних
та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Мілова М.В.
204-48-32

Я. Зеленюк

ПРОЄКТ

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

П О СТ А Н ОВ А
___________________

№ _______________
Київ

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

В. Тарасюк

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

Зміни
до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282
«Про затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку
електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»
1. У формі звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифу за
видами діяльності»:
1) у графі «Подають» знак та слова «, та її територіальному органу у
відповідному регіоні» виключити;
2) після розділу ІІІ слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

»

Електронна пошта: ________

замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)

»;

Електронна пошта: ________

6) у додатках 1 – 6 слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Електронна пошта: ________

»
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замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)
Електронна пошта: ________

».

2.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 1-НКРЕКП-передача електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифу за видами діяльності»:
1) у пункті 1.1. глави 1 слова та знак «, та її територіальних органів»
виключити;
2) у главі 2:
пункти 2.2. – 2.4. викласти в такій редакції:
«2.2. Форма звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії
(квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду
наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП за
I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за
звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним.
Ліцензіат додатково подає до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо
чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з передачі
електричної енергії та від надання послуг з диспетчерського
(оперативно-технологічного) управління. Інформація подається до НКРЕКП за
І, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за
IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом.
2.3. Форма звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії
(квартальна) подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл
Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit2r@nerc.gov.ua з
накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника)
ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної
печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі
послуги».
Інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої
діяльності з передачі електричної енергії та від надання послуг з
диспетчерського (оперативно-технологічного) управління (далі – інформація)
подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді на адресу:
zvit2r@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або
кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів
України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про
електронні довірчі послуги».
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Датою подання форми звітності та інформації вважається день їх
надходження до НКРЕКП. Якщо останній день їх подання припадає на
неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання є
наступний за вихідним або святковим робочий день.
НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності
та інформації направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту
їх одержання із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до
ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності та інформації
вважається, що така форма звітності та/або інформація не одержана НКРЕКП.
У випадку якщо форма звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної
енергії (квартальна) містить інформацію та/або дані конфіденційного
характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення
НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ліцензіат визначає перелік такої
інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із
формою звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії (квартальна)
(супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів
законодавства.
Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а
не форма звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії (квартальна) у
цілому.
НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані
ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять
комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми
№ 1-НКРЕКП-передача електричної енергії (квартальна) до НКРЕКП.
2.4. У формі звітності № 1-НКРЕКП-передача електричної енергії
(квартальна) зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (або іншої
уповноваженої особи) ліцензіата, виконавця, номер контактного телефону
(із зазначенням коду міжміського зв’язку) та електронна пошта.»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.11. У разі зміни даних, які були внесені до звіту вже після подання
звіту до НКРЕКП, ліцензіат зобов’язаний надати до НКРЕКП виправлений звіт
в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) (або іншої 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», а також супровідний лист із зазначенням причини
внесення змін.»;
3) у підпункті 27 пункту 3.3. глави 3 слова «та її територіального органу
окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді» виключити;
4) главу 4 виключити.
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3. У формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за
видами діяльності»:
1) у графі «Подають» знак та слова «, та її територіальному органу у
відповідному регіоні» виключити;
2) після розділу ІІІ слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

»

Електронна пошта: ________

замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)

»;

Електронна пошта: ________

3) у додатках 1 – 7 слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

»

Електронна пошта: ________

замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)
Електронна пошта: ________

».

4.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»:
1) у пункті 1.1. глави 1 слова та знак «, та її територіальних органів»
виключити;
2) у главі 2:
пункти 2.2. – 2.4. викласти в такій редакції:
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«2.2. Форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду
наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП за
I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за
звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним.
Ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію
щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з
розподілу електричної енергії. Інформація подається до НКРЕКП за I, II,
III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом,
за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом.
2.3. Форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(квартальна) подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл
Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit2r@nerc.gov.ua з
накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника)
ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної
печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі
послуги».
Інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої
діяльності з розподілу електричної енергії подається до НКРЕКП виключно в
електронному вигляді на адресу: zvit2r@nerc.gov.ua з накладенням
кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або
іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки
ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Датою подання форми звітності та інформації вважається день їх
надходження до НКРЕКП. Якщо останній день їх подання припадає на
неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання є
наступний за вихідним або святковим робочий день.
НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності
та інформації направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту
їх одержання із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до
ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності та інформації
вважається, що така форма звітності та/або інформація не одержана НКРЕКП.
У випадку якщо форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної
енергії (квартальна) містить інформацію та/або дані конфіденційного
характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення
НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ліцензіат визначає перелік такої
інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із
формою звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна)
(супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів
законодавства.
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Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а
не форма звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) у
цілому.
НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані
ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять
комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми
№ 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) до НКРЕКП.
2.4. У формі звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(квартальна) зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (або іншої
уповноваженої особи) ліцензіата, виконавця, номер контактного телефону (із
зазначенням коду міжміського зв’язку) та електронна пошта.»;
доповнити двома новими пунктами такого змісту:
«2.12. У разі зміни даних, які були внесені до звіту вже після подання
звіту до НКРЕКП, ліцензіат зобов’язаний надати до НКРЕКП виправлений звіт
в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) (або іншої 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», а також супровідний лист із зазначенням причини
внесення змін.»;
3) у підпункті 27 пункту 3.3. глави 3 слова «та її територіального органу
окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді» виключити;
4) главу 4 виключити.
5. У формі звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(місячна) «Звітні дані про обсяги розподілу електричної енергії та технологічні
витрати електричної енергії за 1 та 2 класами напруги»:
1) у графі «Подають» знак та слова «, та її територіальному органу у
відповідному регіоні» виключити;
2) після рядка 140 слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

»

Електронна пошта: ________

замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)
Електронна пошта: ________

».
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6.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) «Звітні дані про обсяги
розподілу електричної енергії та технологічні витрати електричної енергії за
1 та 2 класами напруги»:
1) у пункті 1.1. глави 1 слова та знак «, та її територіальних органів»
виключити;
2) у главі 2:
пункти 2.2. – 2.4. викласти в такій редакції:
«2.2. Форма звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(місячна) складається станом на останнє число звітного періоду і подається до
НКРЕКП до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом.
2.3. Форма звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(місячна) подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл Excel
згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit2m@nerc.gov.ua з
накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника)
ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної
печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі
послуги».
Датою подання форми звітності вважається день надходження форми
звітності до НКРЕКП. Якщо останній день подання форми звітності припадає
на неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є
наступний за вихідним або святковим робочий день.
НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності
направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту одержання
форми звітності із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до
ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності вважається, що
форма звітності не одержана НКРЕКП.
У випадку якщо форма звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної
енергії (місячна) містить інформацію та/або дані конфіденційного характеру,
які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення НКРЕКП захисту
конфіденційної інформації ліцензіат визначає перелік такої інформації, умови
та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із формою звітності
№ 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) (супровідним листом) з
урахуванням положень законів України «Про інформацію», «Про доступ до
публічної інформації» та інших актів законодавства.
Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а
не форма звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) у
цілому.
НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані
ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять

8

комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми
№ 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (місячна) до НКРЕКП.
2.4. У формі звітності № 2а-НКРЕКП-розподіл електричної енергії
(місячна) зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (або іншої
уповноваженої особи) ліцензіата, виконавця, номер контактного телефону
(із зазначенням коду міжміського зв’язку) та електронна пошта.»;
доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.9. У разі зміни даних, які були внесені до звіту вже після подання звіту
до НКРЕКП, ліцензіат зобов’язаний надати до НКРЕКП виправлений звіт в
електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) (або іншої 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», а також супровідний лист із зазначенням причини
внесення змін.»;
3) главу 4 виключити.
7. У формі звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за
видами діяльності»:
1) у графі «Подають» знак та слова «, та її територіальному органу у
відповідному регіоні» виключити;
2) після розділу ІІ слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)
Електронна пошта: ________

(ініціали, прізвище)

»

замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)
Електронна пошта: ________

»;

6) у додатках 1 – 4 слова та знаки
«

Керівник суб’єкта господарювання
Головний бухгалтер суб’єкта
господарювання
Виконавець
Телефон: ___________

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)

(ініціали, прізвище)

(підпис)
Електронна пошта: ________

(ініціали, прізвище)

»
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замінити словами та знаками
«

Керівник суб’єкта господарювання
(або інша уповноважена особа)

(ініціали, прізвище)

Виконавець
Телефон: ___________

(ініціали, прізвище)
Електронна пошта: ________

».

8.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові
результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»:
1) у пункті 1.1. глави 1 слова та знак «, та її територіальних органів»
виключити;
2) у главі 2:
пункти 2.2. – 2.4. викласти в такій редакції:
«2.2. Форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(квартальна) складається станом на останнє число звітного періоду
наростаючим підсумком з початку звітного року і подається до НКРЕКП та її
територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата
за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за
звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним.
Ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію
щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з
постачання електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП
за І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за
ІV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом.
2.3. Форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(квартальна) подається до НКРЕКП виключно в електронному вигляді (файл
Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) на адресу: zvit3p@nerc.gov.ua з
накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника)
ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної
печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні
документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі
послуги».
Інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої
діяльності з постачання електричної енергії споживачу подається до НКРЕКП
виключно в електронному вигляді на адресу: zvit3p@nerc.gov.ua з накладенням
кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або
іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки
ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Датою подання форми звітності та інформації вважається день їх
надходження до НКРЕКП. Якщо останній день їх подання припадає на
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неробочий (вихідний або святковий) день, то останнім днем подання є
наступний за вихідним або святковим робочий день.
НКРЕКП протягом 10 робочих днів з дня надходження форми звітності
та інформації направляє ліцензіату електронною поштою підтвердження факту
їх одержання із зазначенням дати надходження. У разі ненадходження до
ліцензіата підтвердження про факт одержання форми звітності та інформації
вважається, що така форма звітності та/або інформація не одержана НКРЕКП.
У випадку якщо форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної
енергії (квартальна) містить інформацію та/або дані конфіденційного
характеру, які становлять комерційну таємницю, з метою забезпечення
НКРЕКП захисту конфіденційної інформації ліцензіат визначає перелік такої
інформації, умови та порядок її поширення НКРЕКП та подає його разом із
формою звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна)
(супровідним листом) з урахуванням положень законів України «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації» та інших актів
законодавства.
Обмеженню доступу підлягає інформація, визначена як конфіденційна, а
не форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) у
цілому.
НКРЕКП не зобов’язана вважати інформацію та/або дані, надані
ліцензіатом, такими, що мають конфіденційний характер та/або становлять
комерційну таємницю, якщо ліцензіат не зазначив цього при поданні форми
№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) до НКРЕКП.
2.4. У формі звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(квартальна) зазначаються прізвища, імена, по батькові керівника (або іншої
уповноваженої особи) ліцензіата, виконавця, номер контактного телефону (із
зазначенням коду міжміського зв’язку) та електронна пошта.»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«2.11. У разі зміни даних, які були внесені до звіту вже після подання
звіту до НКРЕКП, ліцензіат зобов’язаний надати до НКРЕКП виправлений звіт
в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису
керівника (власника) (або іншої 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», а також супровідний лист із зазначенням причини
внесення змін.»;
3) у підпункті 22 пункту 3.3. глави 3 слова «та її територіального органу
окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді» виключити;
4) главу 4 виключити.
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9. У формі звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії
(місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» рядки 090 та
095 розділу ІІ «Довідкова інформація» викласти в такій редакції:
«

Продаж
електричної
врегулювання небалансів

енергії

для

Купівля
електричної
врегулювання небалансів

енергії

для

090

095

».

10.
В
Інструкції
щодо
заповнення
форми
звітності
№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність
постачальника електричної енергії»:
1) у пункті 1.1. глави 1 слова та знак «, та її територіальних органів»
виключити;
2) у пункті 3.3 глави 3:
в абзаці першому слова «для інших видів ліцензованої» замінити словами
«для інших видів ліцензованої діяльності (крім постачання електричної енергії
споживачу, перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності))»;
підпункт 1 викласти в такій редакції:
«1) у рядку 065 «Купівля електричної енергії для інших видів
ліцензованої і неліцензованої діяльності або для власних господарських
потреб» зазначається інформація щодо обсягів та вартості закупленої
електричної енергії на ринку «на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому
ринку, та/або за двосторонніми договорами поза організованими сегментами
ринку (крім договору постачання електричної енергії споживачу) для інших
видів ліцензованої діяльності (крім постачання електричної енергії споживачу,
перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)) і неліцензованої
діяльності ліцензіата або для власних господарських потреб:
у графах 1 та 2 «Обсяг електричної енергії, тис. кВт∙год у звітному
періоді/з початку року» зазначається обсяг електричної енергії, куплений
ліцензіатом (відповідно до актів купівлі-продажу електричної енергії) для
інших видів ліцензованої діяльності (крім постачання електричної енергії
споживачу, перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності)) і
неліцензованої діяльності або для власного споживання на ринку «на добу
наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку, та/або за двосторонніми
договорами поза організованими сегментами ринку (крім договору постачання
електричної енергії споживачу) у звітному періоді та наростаючим підсумком з
початку року;
у графах 3 та 4 «Загальна вартість з урахуванням ПДВ, тис. грн у звітному
періоді/з початку року» зазначається вартість електричної енергії з
урахуванням ПДВ, купленої ліцензіатом (відповідно до актів купівлі-продажу
електричної енергії) для інших видів ліцензованої діяльності (крім постачання
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електричної енергії споживачу, перепродажу електричної енергії (трейдерської
діяльності)) і неліцензованої діяльності або для власного споживання на ринку
«на добу наперед» та/або на внутрішньодобовому ринку, та/або за
двосторонніми договорами поза організованими сегментами ринку (крім
договору постачання електричної енергії споживачу) у звітному періоді та
наростаючим підсумком з початку року;»;
речення перше підпункту 6 викласти в такій редакції:
«6) у рядку 090 «Продаж електричної енергії для врегулювання
небалансів» зазначається інформація щодо обсягів (графа 1) та вартості (графа
3) електричної енергії, проданої електропостачальником з метою врегулювання
небалансів на балансуючому ринку або за договором зі стороною,
відповідальною за баланс, у звітному періоді.»;
речення перше підпункту 7 викласти в такій редакції:
«7) у рядку 095 «Купівля електричної енергії для врегулювання
небалансів» зазначається інформація щодо обсягів (графа 1) та вартості (графа
3) електричної енергії, купленої електропостачальником з метою врегулювання
небалансів на балансуючому ринку або закупленої за договором зі стороною,
відповідальною за баланс, у звітному періоді.».
Директор Департаменту
ліцензійного контролю

Я. Зеленюк

