
 

 

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

« 17 » березня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до рішення щодо прийняття постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг «Про 

надання інформації під час особливого періоду» 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 

«Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до законів України «Про 

ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», з метою здійснення 

моніторингу функціонування ринку електричної енергії у частині руху грошових 

коштів від ліцензованої діяльності та розрахунків споживачів/користувачів систем 

під час особливого періоду та для належного виконання функцій передбачених 

законодавством, Департаментом ліцензійного контролю розроблено проєкт 

постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) «Про надання інформації під 

час особливого періоду» (далі – проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається запровадження на період дії 

особливого періоду для суб’єктів господарювання, що мають ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, з розподілу 

електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу, які відповідно 

до вимог законодавства виконують функції постачальника універсальних послуг 

або постачальника «останньої надії» обов’язку надавати інформацію НКРЕКП 

про рух грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної 

енергії та розрахунки споживачів/користувачів систем (далі – Інформація). 

Інформацію пропонується надавати до НКРЕКП за кожну календарну 

декаду місяця для оператора системи передачі не пізніше третього дня, 

наступного за звітною декадою, а для операторів систем розподілу та 

електропостачальників - не пізніше дня наступного за звітною декадою.  

Інформація подається виключно в електронному вигляді, що в свою чергу не 

створить надмірного навантаження на ліцензіатів.  

3 огляду на зазначене, Департамент пропонує прийняти постанову 

НКРЕКП «Про надання інформації під час особливого періоду». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                 Я. Зеленюк 

 
 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА 
   

_________________                                                                         № _________ 
Київ 

Про надання інформації  

під час особливого періоду  

 

 

Відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року  

№ 64 «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до законів 

України «Про ринок електричної енергії», «Про Національну комісію, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг», з метою здійснення моніторингу функціонування ринку електричної 

енергії у частині руху грошових коштів від ліцензованої діяльності та 

розрахунків споживачів/користувачів систем під час особливого періоду, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг,  
  

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
  

1. Суб’єктам господарювання, що мають ліцензію на право 

провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, з 

розподілу електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу, 

які відповідно до вимог законодавства виконують функції постачальника 

універсальних послуг або постачальника «останньої надії»  

(далі – електропостачальники), надавати до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

(далі – НКРЕКП), інформацію про рух грошових коштів від ліцензованої 

діяльності на ринку електричної енергії та розрахунки 
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споживачів/користувачів (далі – Інформація) відповідно до форм, визначених 

додатками до цієї постанови. 

 

2. Інформація подається до НКРЕКП за кожну календарну декаду 

місяця оператором системи передачі не пізніше третього дня, наступного за 

звітною декадою, виключно в електронному вигляді у форматі «xls» або 

«xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої електронної печатки 

суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на електронну адресу monitoring_op@nerc.gov.ua. 

Якщо день подання Інформації припадає на неробочий (вихідний або 

святковий) день, то днем подання є наступний за вихідним або святковим 

робочий день. 
 

3. Інформація подається до НКРЕКП за кожну календарну декаду 

місяця  операторами систем розподілу і електропостачальниками не пізніше 

дня, наступного за звітною декадою, виключно в електронному вигляді у 

форматі «xls» або «xlsx» з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи суб’єкта господарювання та/або кваліфікованої 

електронної печатки суб’єкта господарювання з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на електронну адресу 

monitoring_op@nerc.gov.ua. 

Якщо день подання Інформації припадає на неробочий (вихідний або 

святковий) день, то днем подання є наступний за вихідним або святковим 

робочий день. 
  

4. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 
  

 

 

 

 

Голова НКРЕКП                        К. Ущаповський 

 

 

mailto:monitoring_op@nerc.gov.ua
mailto:monitoring_op@nerc.gov.ua


за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

с Показник Код рядка Од. виміру Станом на кінець звітної декади Протягом звітної декади
Усього з початку 

місяця

А Б В Г 1 2 3

1 Всього залишок грошових коштів на поточних рахунках 010 тис.грн

2
Загальна сума коштів, сплачена (перераховано) за куплену 

електричну енергію, з них:
015 тис.грн

2.1 на ринку «на добу наперед» 020 тис.грн

2.2 на внутрішньодобовому ринку 025 тис.грн

2.3 на балансуючому ринку 030 тис.грн

2.4 за двосторонніми договорами 035 тис.грн

2.5
на роздрібному ринку за договорами про постачання 

електричної енергії
040 тис.грн

3
Сума коштів, сплачена (перераховано) за послуги 

оператора ринку
045 тис.грн

4
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги ТОВ 

«Українська енергетична біржа»
050 тис.грн

5

Сума коштів, сплачена (перераховано) постачальникам 

універсальних послуг за послугу із забезпечення збільшення 

частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії 

055 тис.грн

6

Сума коштів, сплачена (перераховано) гарантованому 

покупцю за послугу із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії 

060 тис.грн

7

Сума коштів, сплачена (перераховано) за послугу із 

зменшення навантаження виробником, який здійснює 

продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за 

аукціонною ціною

065 тис.грн

8
Всього надходжень грошових коштів на поточні 

рахунки, у тому числі:
070 тис.грн

9
Загальна сума коштів,  що надійшла за продану електричну 

енергію, з них:
075 тис.грн

9.1 на балансуючому ринку 076 тис.грн

10

Сума коштів, що надійшла від користувачів системи за 

послугу з передачі електричної енергії (розшифрувати у 

Додатку 1)

080 тис.грн

11

Сума коштів, що надійшла  від користувачів системи за 

послугу  з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління  (розшифрувати у Додатку 2)

085 тис.грн

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Додаток 1 до постанови НКРЕКП

(ПІБ)

(ПІБ)

Інформація про рух грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та розрахунки користувачів системи передачі (з ПДВ)

Найменування суб'єкта господарювання (ОСП):

Код ЄДРПОУ:

від _________________ № ____________



за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

Прогнозний обсяг 

передачі 

електричної енергії 

у місяці звітної 

декади

Прогнозна товарна 

продукія за місяць 

звітної декади 

Усього сума коштів, що 

надійшла від 

користувачів з початку 

місяця звітної декади 

до кінця звітної декади 

Обсяг передачі 

електричної енергії у  

місяці, що передує 

місяцю звітної декади 

Товарна продукія за  

місяць, що передує 

місяцю звітної декади  

Сума коштів, що надійшла 

від 

споживачів/користувачів у 

місяці, що передує місяцю 

звітної декади 

Рівень 

розрахунку 

(оплати)

тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. грн %

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

1 Усього, у т. ч.:

1.1 споживачі

1.2 оператори систем розподілу, з них:

1.2.1  ОСР 1 (вказати найменування)

1.2.2  ОСР 2 (вказати найменування)

… …

1.2.32  ОСР 32 (вказати найменування)

1.3 електропостачальники, у т.ч.:

1.3.1  електропостачальник 1 (вказати найменування)

1.3.2  електропостачальник 2 (вказати найменування)

… …

1.3.n  електропостачальник n (вказати найменування)

1.4 виробники електричної енергії

1.4.1 виробник 1 (вказати найменування)

1.4.2 виробник 2 (вказати найменування)

…

1.4.n  виробник n (вказати найменування)

1.5 трейдери, з них*:

1.5.1  Трейдер 1 (вказати найменування)

1.5.2  Трейдер 2 (вказати найменування)

…

1.5.n  Трейдер n (вказати найменування)

*відображається інформація виключно щодо суб'єктів господарювання, які мають лише одну ліцензію - на перепродаж електричної енергії (трейдерську діяльність)

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

0вибрати місяць що відповідає місяцю звітної 

декади
вибрати  місяць, що передуємісяцю звітної декади

Код ЄДРПОУ:

Найменування суб'єкта господарювання:

Інформація щодо розрахунків користувачів системи за послугу з передачі електричної енергії  (з ПДВ)

№ з/п Код ЄДРПОУКатегорія користувачів



Додаток 2

за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

Прогнозний обсяг 

послуг у місяці 

звітної декади

Прогнозна товарна 

продукія за місяць 

звітної декади 

Усього сума коштів, що 

надійшла від 

користувачів з початку 

місяця звітної декади 

до кінця звітної декади 

Обсяг послуг у  місяці, 

що передує місяцю 

звітної декади 

Товарна продукія за  

місяць, що передує 

місяцю звітної декади  

Сума коштів, що 

надійшла від 

споживачів/користувачів 

у місяці, що передує 

місяцю звітної декади 

Рівень 

розрахунку 

(оплати)

тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. грн %

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

1 Усього, у т. ч.:

1.1 споживачі

1.2 оператори систем розподілу, з них:

1.2.1  ОСР 1 (вказати найменування)

1.2.2  ОСР 2 (вказати найменування)

… …

1.2.32  ОСР 32 (вказати найменування)

1.3 електропостачальники, у т.ч.:

1.3.1  електропостачальник 1 (вказати найменування)

1.3.2  електропостачальник 2 (вказати найменування)

… …

1.3.n  електропостачальник n (вказати найменування)

1.4 виробники електричної енергії

1.4.1 виробник 1 (вказати найменування)

1.4.2 виробник 2 (вказати найменування)

…

1.4.n  виробник n (вказати найменування)

1.5 трейдери, з них*:

1.5.1  Трейдер 1 (вказати найменування)

1.5.2  Трейдер 2 (вказати найменування)

…

1.5.n  Трейдер n (вказати найменування)

*відображається інформація виключно щодо суб'єктів господарювання, які мають лише одну ліцензію - на перепродаж електричної енергії (трейдерську діяльність)

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Категорія користувачів№ з/п

(ПІБ)

Код ЄДРПОУ

0

Код ЄДРПОУ:

Інформація щодо розрахунків користувачів системи за послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління  (з ПДВ)

Найменування суб'єкта господарювання:

вибрати місяць що відповідає місяцю звітної 

декади
вибрати  місяць, що передуємісяцю звітної декади

(ПІБ)



за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

№ з/п Показник Код рядка Од. виміру
Станом на кінець звітної 

декади

Протягом звітної 

декади

Усього з початку 

місяця

А Б В Г 1 2 3

1 Всього залишок грошових коштів на поточних рахунках 010 тис.грн

2
Загальна сума коштів, сплачена (перераховано)  за куплену 

електричну енергію, з них:
015 тис.грн

2.1 на ринку «на добу наперед» 020 тис.грн

2.2 на внутрішньодобовому ринку 025 тис.грн

2.3 на балансуючому ринку 030 тис.грн

2.4 за двосторонніми договорами 035 тис.грн

2.5 за договором зі стороною, відповідальною за баланс 040 тис.грн

2.6
на роздрібному ринку за договорами про постачання 

електричної енергії
045 тис.грн

3
Сума коштів, сплачена (перераховано) за послуги оператора 

ринку 
050 тис.грн

4
Сума коштів, сплачена (перераховано) за послуги ТОВ 

«Українська енергетична біржа» 
055 тис.грн

5
Сума коштів, сплачена (перераховано) за послуги з передачі 

електричної енергії 
060 тис.грн

6
Сума коштів, сплачена (перераховано) за послуги послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
065 тис.грн

7
Всього надходжень грошових коштів на поточні рахунки, у 

тому числі:
070 тис.грн

8
Загальна сума коштів,  що надійшла за продану електричну 

енергію, з них:
075 тис.грн

8.1.1 на ринку «на добу наперед» 080 тис.грн

8.1.2 на внутрішньодобовому ринку 085 тис.грн

8.1.3 на балансуючому ринку 090 тис.грн

8.1.4 за двосторонніми договорами 095 тис.грн

8.1.5 за договором зі стороною, відповідальною за баланс 100 тис.грн

9
Сума коштів, що надійшла від користувачів системи за послугу з 

розподілу електричної енергії(розшифрувати у Додатку)
105 тис.грн

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Додаток 2 до постанови НКРЕКП

від _________________ № ____________

Інформація про рух грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та розрахунки користувачів системи розподілу (з ПДВ)

(ПІБ)

(ПІБ)

Код ЄДРПОУ:

Найменування суб'єкта господарювання (ОСР):



Додаток

за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

Прогнозний обсяг 

розподілу у місяці 

звітної декади

Прогнозна товарна 

продукія за місяць 

звітної декади

Усього сума коштів, що 

надійшла від 

споживачів/користувачів 

з початку місяця звітної 

декади до кінця звітної 

декади 

Обсяг розподілу у  

місяці, що передує 

місяцю звітної декади 

Товарна продукія за  

місяць, що передує 

місяцю звітної декади  

Сума коштів, що 

надійшла від 

споживачів/користувачів 

у місяці, що передує 

місяцю звітної декади 

Рівень 

розрахунку 

(оплати)

тис. кВт∙год тис. грн тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. грн %

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

1 Усього, у т.ч:

1.1 Побутові споживачі

1.2 Непобутові споживачі

1.3 Електропостачальники (розшифрувати), у т.ч:

1.3.1 Найменування електопостачальника 1 

1.3.2 Найменування електопостачальника 2

1.3.3 Найменування електопостачальника 3 

… ….

1.3.n Найменування електопостачальника n

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

№ з/п

Інформація щодо розрахунків споживачів/користувачів системи розподілу (з ПДВ)

Код ЄДРПОУ:

Найменування суб'єкта господарювання:

0

Код ЄДРПОУ

(ПІБ)

вибрати місяць що відповідає місяцю звітної 

декади

Категорія споживачів/користувачів

(ПІБ)

вибрати  місяць, що передуємісяцю звітної декади



за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

№ з/п Показник Код рядка Од. виміру
Станом на кінець 

звітної декади
Протягом звітної декади Усього з початку місяця

А Б В Г 1 2 3

1 Всього залишок грошових коштів на поточних рахунках 010 тис.грн

2
Загальна сума коштів, сплачена (перераховано)  за куплену 

електричну енергію, з них:
015 тис.грн

2.1 на ринку «на добу наперед» 020 тис.грн

2.2 на внутрішньодобовому ринку 025 тис.грн

2.3 на балансуючому ринку 030 тис.грн

2.4 за двосторонніми договорами 035 тис.грн

2.5 за договором зі стороною, відповідальною за баланс 040 тис.грн

2.6
на роздрібному ринку за договорами про постачання 

електричної енергії
045 тис.грн

2.7
за договорами купівлі-продажу за «зеленим» тарифом 

приватними домогосподарствами
050 тис.грн

3
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги оператора 

ринку
055 тис.грн

4
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги ТОВ 

«Українська енергетична біржа» 
060 тис.грн

5
Сума сплаченого (перерахованого) гарантійного внеску, що 

підлягатиме виведенню (поверненню) 
065 тис.грн

6
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги з передачі 

електричної енергії 
070 тис.грн

7
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
075 тис.грн

8
Сума коштів, сплачена (перерахована) за послуги послуги з 

розподілу електричної енергії
080 тис.грн

9
Всього надходжень грошових коштів на поточні рахунки, у 

тому числі:
085 тис.грн

10
Загальна сума коштів,  що надійшла за продану електричну 

енергію, з них:
090 тис.грн

10.1.1 на ринку «на добу наперед» 095 тис.грн

10.1.2 на внутрішньодобовому ринку 100 тис.грн

10.1.3 на балансуючому ринку 105 тис.грн

10.1.4 за двосторонніми договорами 110 тис.грн

10.1.5 за договором зі стороною, відповідальною за баланс 115 тис.грн

11 Сума виведеного (повернутого) гарантійного внеску 120 тис.грн

12

Сума коштів, що надійшла від ОСП за послугу із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії

125 тис.грн

13

Сума коштів, що надійшла від гарантованого покупця за послугу 

із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів

130 тис.грн

14
Сума коштів, що надійшла від споживачів  за послугу з 

постачання електричної енергії  (розшифрувати у Додатку )
135 тис.грн

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Інформація про рух грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та розрахунки за надані послуги (з ПДВ)

Додаток 3 до постанови НКРЕКП

від _________________ № ____________

(ПІБ)

(ПІБ)

Код ЄДРПОУ:

Найменування суб'єкта господарювання (електропостачальника):



Додаток

за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

Прогнозний обсяг 

споживання у 

місяці звітної 

декади

Прогнозна 

товарна продукія 

за місяць звітної 

декади 

Усього сума коштів, 

що надійшла від 

споживачів з початку 

місяця звітної декади 

до кінця звітної декади

Обсяг 

споживання у  

місяці, що 

передує місяцю 

звітної декади 

Товарна продукія 

за  місяць, що 

передує місяцю 

звітної декади  

Сума коштів, що 

надійшла від 

споживачів у місяці, 

що передує місяцю 

звітної декади 

Рівень 

розрахунку 

(оплати)

тис. кВт∙год тис. грн тис. грн тис. кВт∙год тис. грн тис. грн %

А Б В 1 2 3 4 5 6 7

1 Загалом, у т.ч. 005

1.1
За договором про постачання електричної енергії 

постачальником універсальних послуг, у тому числі:
010

1.1.1 побутовим споживачам* 015

1.1.2 непобутовим споживачам 020

1.1.2.1 у т. ч. бюджетним установам 025

1.2
За договором про постачання електричної енергії 

постачальником "останньої надії", у тому числі:
030

1.2.1 побутовим споживачам 035

1.2.2 непобутовим споживачам 040

1.2.2.1 у т. ч. бюджетним установам 045

1.3
За договором про постачання електричної енергії 

споживачу, у тому числі:
050

1.3.1 побутовим споживачам 055

1.3.2 непобутовим споживачам 060

1.3.2.1 у т. ч. бюджетним установам 065

* зазначається інформація щодо усіх споживачів постачання електричної енергії яким здійснюється за фіксованими цінами

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

0

(ПІБ)

(ПІБ)

№ з/п Показник Код рядка

вибрати місяць, що відповідає місяцю 

звітної декади
вибрати  місяць, що передує місяцю звітної декади

Інформація щодо розрахунків споживачів за послуги з постачання електричної енергії  (з ПДВ)

Найменування суб'єкта господарювання:

Код ЄДРПОУ:


