
Департамент  

ліцензійного контролю  

« 05 » квітня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до постанови НКРЕКП  

від 17 березня 2022 року № 346» 

 

Відповідно до законів України «Про ринок електричної енергії», «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з Указом Президента України від 24 лютого 

2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим 

Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 

15.03.2022 № 2119-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні», 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 виробниками, оператором системи передачі, операторами 

системи розподілу, постачальникам універсальних послуг та постачальником 

«останньої надії» інформацію до НКРЕКП щодо діяльності на ринку електричної 

енергії. 

Інформація, яку отримує Регулятор відповідно до Постанови, наразі є 

ключовим джерелом даних в період воєнного стану в Україні, 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 передбачено подання 

електропостачальниками, що здійснюють постачання електричної енергії за 

вільними цінами, інформації щодо діяльності постачальника електричної енергії 

в частині обсягу та вартості купівлі-продажу електричної енергії на сегментах 

ринку електричної енергії, а також щодо розрахунків на ринку електричної 

енергії. 

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 



 
 

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 законів України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про 

правовий режим воєнного стану», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року згідно з Указом Президента України 

від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим Указом Президента України 

від 14 березня 2022 року № 133/2022, 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) у пункті 1 знаки та слова «, які відповідно до вимог законодавства 

виконують функції постачальника універсальних послуг або постачальника 

«останньої надії» (далі – електропостачальники)» виключити; 

 

2) у пункті 4: 

ПРОЄКТ 



2 

 

абзац перший після слова «Електропостачальники» доповнити знаками та 

словами «, які відповідно до вимог законодавства виконують функції 

постачальника універсальних послуг або постачальника «останньої надії»,»; 

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту: 

«Електропостачальники, які надають послуги за договором про постачання 

електричної енергії споживачу (крім електропостачальників, які відповідно до 

вимог законодавства виконують функції постачальника універсальних послуг або 

постачальника «останньої надії») подають до НКРЕКП інформацію щодо 

діяльності постачальника електричної енергії відповідно до форми, визначеної у 

додатку 7 до цієї постанови, за звітний період (місяць), щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, виключно в електронному вигляді у 

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

формату «p7s» 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 поштову 

адресу monitoring_op@nerc.gov.ua.»». 

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім; 

 

3) абзац другий пункту 5 доповнити словами та знаками «на електронну 

поштову адресу monitoring_ov@nerc.gov.ua»; 

 

4) пункт 6 викласти у такій редакції: 

«6. Інформація, що зазначена у пунктах 2, 3 та абзаці другому пункту 4 цієї 

постанови, подається через захищений цифровий канал зв’язку, доступ до якого 

надається після отримання НКРЕКП інформації, визначеної у додатку 6 до цієї 

постанови.»; 

 

5) текст постанови після слів «з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису» доповнити знаками та словами «формату «p7s»»; 

  

6) доповнити додатком 7, що додається. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

 

 

Голова НКРЕКП                                  К. Ущаповський 

 

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


УТОЧНЕНО

за 2022 рік

вибрати місяць

Обсяг 

у т. ч. для 

власних 

господарських 

потреб

Вартість

у т. ч. для 

власних 

господарських 

потреб

Обсяг 
у т. ч. власного 

виробництва
Вартість

у т. ч. власного 

виробництва

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

А В 1 2 3 4 5 6 7 8

1 005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 010

1.2 015

1.3 020

1.4 025

1.5 030

1.6 035

1.7 040

1.8 045

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

А В 1 2 3 4 5 6

1 050

1.1 055

1.2 060

Всього 

надходжень 

грошових коштів 

на поточні 

рахунки

Сума коштів 

нарахована у 

звітному періоді 

контрагентам 

електропостачал

ьника за продаж 

електричної 

енергії

Сума коштів 

сплачена у 

звітному періоді 

за продаж  

електричної 

енергії

Загальна сума 

заборгованості 

контрагентів 

перед 

електропостачал

ьником  

Сума коштів 

нарахована у 

звітному періоді 

електропостачал

ьнику за 

купівлю 

електричної 

енергії

Сума коштів 

сплачена у 

звітному періоді 

електропостачаль

ником за куплену 

електричну 

енергію

Загальна сума 

заборгованості  

електропостачал

ьника перед 

контрагентами  

тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн тис. грн 

А В 1 2 3 4 5 6 7

1 065

1.1 070

1.2 075

1.3 080

Керівник суб'єкта господарювання (або уповноважена особа)

Виконавець

Телефон: 

Електронна пошта:

Додаток 7 до постанови НКРЕКП 

від____________ №______

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

Інформація щодо діяльності постачальника електричної енергії (ПВЦ)

Сегмент ринку

І. Обсяг та вартість купівлі-продажу електричної енергії (з ПДВ)

Купівля електричної енергії Продаж електричної енергії

№ з/п
Код 

рядка

Код ЄДРПОУ:

Найменування суб'єкта господарювання:

(ПІБ)

Сума коштів (з 

ПДВ), сплачена у 

звітному місяці за 

попередні періоди 

(погашення 

заборгованості)

Б

За  договором зі стороною, відповідальною за 

баланс

Імпорт

Експорт 

На внутрішньодобовому ринку

За двосторонніми договорами 

На балансуючому ринку

Усього, у тому числі:

На роздрібному ринку за договором постачання 

електричної енергії споживачу

На ринку «на добу наперед»

ІІІ. Інформація щодо розрахунків на ринку електричної енергії  (з ПДВ)

Тип договору№ з/п

(ПІБ)

№ з/п

Усього, з них 

Б

Категорія споживачів
Код 

рядка

Обсяг постачання 

у звітному місяці

Сума коштів, 

нарахована за 

фактично 

спожитий у 

звітному періоді 

обсяг електричної 

енергії (з ПДВ) 

з них за послугу 

ОСР

з них за послугу 

ОСП

Сума коштів, 

сплачена за 

фактично 

спожитий обсяг 

електричної 

енергії у звітному 

періоді, (з ПДВ)

непобутові споживачі з потужністю вище 50 кВт

малі непобутові споживачі

за договором про врегулювання небалансів

Код 

рядка

за двосторонніми договорами

за договором зі стороною, відповідальною за 

баланс

Б

Усього, у тому числі:


