
                                                       Голові НКРЕКП 

                             Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346» 

 

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 комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) 

прийняла постанову НКРЕКП від 17 березня 2022 року № 346 «Про надання 

інформації під час особливого періоду» (далі – Постанова).  

Постанова передбачає запровадження на період дії особливого періоду 

обов’язку надавати оператором системи передачі, операторами системи 

розподілу, постачальникам універсальних послуг та постачальником «останньої 

надії» інформацію НКРЕКП про рух грошових коштів від ліцензованої діяльності 

на ринку електричної енергії та розрахунки споживачів/користувачів систем  

(далі – Інформація ). 

Інформація, яку отримує Регулятор  наразі є ключовим джерелом даних в 

особливий період, яке необхідне для ефективного та оперативного виконання 

НКРЕКП завдань відповідно до вимог законодавства.  

Для всебічної оцінки ситуації на ринку електричної енергії,  Департаментом 

ліцензійного контролю підготовлено проєкт постанови «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 17 березня 2022 року№ 346», якою зокрема передбачено 

подання інформації щодо діяльності виробника на ринку електричної енергії та 

інформації щодо виробництва електричної енергії та теплової енергії суб’єктами 

господарювання, що мають ліцензію на право провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії (крім виробників, що здійснюють 

виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії (а з 

використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями).   

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

прийняти постанову НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 
 

 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 
Київ 

 

 

Про внесення змін  

до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346 

 

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», Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Унести до постанови Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 17 березня 2022 

року № 346 «Про надання інформації під час особливого періоду» такі зміни: 

 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

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

господарської діяльності з виробництва електричної енергії (крім виробників, що 

здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії (а 

з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими 

гідроелектростанціями) (далі – виробники)), з передачі електричної енергії, з 

розподілу електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу, які 

відповідно до вимог законодавства виконують функції постачальника 

https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2021_10_21
https://ips.ligazakon.net/document/view/t161540?ed=2021_10_21


2 

 

 

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 відповідно до форм, визначених додатками до цієї постанови.»; 

 

2) у пункті 2: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«2. Оператор системи передачі подає до НКРЕКП інформацію про рух 

грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та 

розрахунки користувачів системи передачі відповідно до форми, визначеної у 

додатку 1 до цієї постанови, за кожну календарну декаду місяця 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».»; 

в абзаці другому слово «Інформація» замінити словом «інформація»; 

 

3) у пункті 3: 

абзац перший викласти в такій редакції: 

«3. Оператори систем розподілу подають до НКРЕКП інформацію про рух 

грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та 

розрахунки користувачів системи розподілу відповідно до форми, визначеної у 

додатку 2 до цієї постанови, за кожну календарну декаду місяця 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».»; 

в абзаці другому слово «Інформація» замінити словом «інформація»; 

 

4) доповнити після пункту 3 трьома новими пунктами 4 ‒ 6 такого змісту: 

«4. Електропостачальники подають до НКРЕКП інформацію про рух 

грошових коштів від ліцензованої діяльності на ринку електричної енергії та 

розрахунки за надані послуги відповідно до форми, визначеної у додатку 3 до цієї 

постанови, за кожну календарну декаду місяця 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». 
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Якщо день подання інформації припадає на неробочий (вихідний або 

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

день. 

 

5. Виробники подають до НКРЕКП: 

інформацію щодо діяльності виробника на ринку електричної енергії 

відповідно до форми, визначеної у додатку 4 до цієї постанови за кожну 

календарну декаду місяця 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»; 

інформацію щодо виробництва електричної енергії та теплової енергії 

відповідно до форми, визначеної у додатку 5 до цієї постанови за звітний період 

(місяць), подають щомісяця до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

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». 

Якщо день подання інформації припадає на неробочий (вихідний або 

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

день. 

 

6. Інформація, що зазначена у пунктах 2 ‒ 5 цієї постанови, подається через 

захищений цифровий канал зв’язку, доступ до якого надається після отримання 

НКРЕКП інформації, визначеної у додатку 6 до цієї постанови.». 

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 7; 

 

5) доповнити постанову трьома новими додатками 4 ‒ 6, що додаються. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 

 

 



за 2022 року

вибрати декаду вибрати місяць

№ з/п Показник Період
Код 

рядка
Од. виміру Усього, у т. ч.:

за двосторонніми 

договорами 

всього, у т.ч.:

експортно-

імпортні операції

на ринку «на добу 

наперед»

на 

внутрішньодобо

вому ринку

балансуюча 

електроенергія
небаланси

за договором зі 

стороною, 

відповідальною за 

баланс

допоміжні 

послуги

послуги 

оператора ринку 

та ТОВ «УЕБ» 

послуги з 

передачі 

електричної 

енергії 

послуги послуги з 

диспетчерського 

(оперативно-

технологічного) 

управління

А Б В Г Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

у попередньому 

календарному місяці
005 МВт*год/МВт

протягом звітної декади 010 МВт*год/МВт

усього з початку місяця 015 МВт*год/МВт

у попередньому 

календарному місяці
020 тис.грн

протягом звітної декади 025 тис.грн

усього з початку місяця 030 тис.грн

у попередньому 

календарному місяці
035 МВт*год/МВт

протягом звітної декади 040 МВт*год/МВт

усього з початку місяця 045 МВт*год/МВт

у попередньому 

календарному місяці
050 тис.грн

протягом звітної декади 055 тис.грн

усього з початку місяця 060 тис.грн

5

Всього залишок 

грошових коштів на 

поточних рахунках

станом на кінець звітної 

декади
065 тис.грн

у попередньому 

календарному місяці
070 тис.грн

протягом звітної декади 075 тис.грн

усього з початку місяця 080 тис.грн

у попередньому 

календарному місяці
085 тис.грн

протягом звітної декади 090 тис.грн

усього з початку місяця 100 тис.грн

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

(ПІБ)

7

Всього надходжень 

грошових коштів на 

поточні рахунки 

виробника

(ПІБ)

3 Обсяг купівлі

4 Вартість купівлі

6

Всього сплачено 

(перераховано) 

виробником коштів

2 Вартість продажу

Додаток 4 до постанови НКРЕКП

від 17.03.2022 № 346

Інформація щодо діяльності виробника на ринку електричної енергії (з ПДВ)

Найменування суб'єкта господарювання (виробника):

Код ЄДРПОУ:

1 Обсяг продажу 



ПРОЄКТ

Додаток 5 до постанови НКРЕКП

від 17.03.2022 № 346

за року

вибрати місяць вибрати рік

А Б В Г 1 2 3

1
Обсяг виробництва енергії (брутто)

тис. кВт∙год,      

тис. Гкал
005 X

2
Власні потреби

тис. кВт∙год,      

тис. Гкал
010 X

3

Обсяг відпуску енергії (відповідно до 

показників точок комерційного обліку 

відпущеної електричної енергії та/або 

показників вузлів обліку обсягів 

виробництва теплової енергії)

тис. кВт∙год,      

тис. Гкал
015 X

4
Виробнича собівартість, усього, у т. ч.:

тис. грн 020

4.1 виробничі послуги тис. грн 025

4.2 сировина і допоміжні матеріали тис. грн 030

4.3 паливо тис. грн 035

4.4
придбана електрична енергія (для 

забезпечення технологічного 

процесу)

тис. грн 040

4.5 витрати на оплату праці тис. грн 045

4.6 відрахування на соціальні заходи тис. грн 050

4.7 амортизація тис. грн 055

4.8 інші витрати тис. грн 060

5 Повна собівартість тис. грн 065

6
Вартість реалізованої/відпущеної енергії 

(власного виробництва)
тис. грн 070

7
Оплачено за реалізовану/відпущену 

енергію (власного виробництва)
тис. грн 075

8 Питомі витрати умовного палива
грам/кВт∙год, 

кг/Гкал
080 X

вугілля газ мазут
газ промисловий 

(вказати)

інші види 

палива/енергії
вугілля газ мазут

газ промисловий 

(вказати)

інші види 

палива/енергії

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Витрати умовного палива тис. тонн 085

2
Калорійний еквівалент переведення 

натурального палива в умовне
од. 090 X X

3 Витрати палива в натуральному вимірі
тис. тонн,               

млн куб. м
095 X X

4 Вартість палива тис. грн 100

5 Вартість транспортування палива тис. грн 105

6 Вартість палива з транспортуванням тис. грн 110

7 Ціна 1 т натурального палива
грн/тонн, грн/тис. 

куб. м
115 X X

8 Ціна 1 т умовного палива грн/тонн 120

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Усього

Електрична 

енергія
Теплова енергія Усього

Найменування суб'єкта господарювання:

Код рядкаОд. виміруПоказник№

(ПІБ)

(ПІБ)

Од. виміру Код рядка№ Показник

ІІ. Інформація щодо використання палива (без ПДВ)

Усього

види палива/енергіївиди палива/енергії

Теплова енергіяЕлектрична енергія

Інформація щодо виробництва електричної енергії та теплової енергії

І. Загальна інформація (без ПДВ)

Код ЄДРПОУ:



Додаток 6  

до постанови НКРЕКП 

17.03.2022 № 346 

 

Інформація, що подається до НКРЕКП для отримання доступу до 

захищеного цифрового каналу зв’язку 

 З метою отримання доступу до захищеного цифрового каналу зв’язку 

необхідно на електронну поштову адресу Ivchenkova@nerc.gov.ua надіслати 

інформацію за такою формою: 

Найменування 

ліцензіата 

Код 

ЄДРПОУ 
Відповідальна 

особа 

(ПІП) 

e-mail 
ІР 

адреса 

Вид ІР 

адреси 

(статична/ 

динамічна) 

Моб.телефон 

відповідальної 

особи 

       

       

       

 

mailto:Ivchenkova@nerc.gov.ua

