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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу та здійснення заходів державного регулювання»   
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів 

господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, 

на 2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, 

посвідчення на проведення планової перевірки від 26 січня 2022 року № 96  НКРЕКП 

здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 42069164) (далі – ТОВ 

«ЕНЕРДЖІКС», 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 з 15 червня 2018 року 

по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 08 лютого 2022 року  

№ 97, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет.  
 

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень та обґрунтувань 

до Акта планової перевірки від 08 лютого 2022 року № 97.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

підпункту 2 пункту 2.2  

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

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 повідомляти НКРЕКП 

про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про 

отримання ліцензії  та в документах, що додавалися 

до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання 

таких змін. 

(пункт 1.4 Акта, стор. 5) 

Комісією з перевірки встановлено, що 16 серпня 2020 року Товариством було закрито 

рахунок № 26003052618817 в ПАТ КБ «Приватбанк, який був зазначений у заяві про отримання 

ліцензії.  

Про зміну банківського рахунку ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» не повідомляло НКРЕКП. 

Щодо закриття поточного рахунку Ліцензіатом надано наступні пояснення: 
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«З лютого 2020 року відповідно до рішення Наглядової ради філії Приват Банку поступово 

переходять на єдиний МФО ПриватБанку 305299. Корпоративним клієнтам банку 

автоматично змінено реквізити банківських рахунків.  

Таким чином поточний рахунок № 26003052618817 в ПАТ КБ «Приватбанк», який був 

зазначений у заяві про отримання ліцензії не закривався, а був трансформований в рахунок 

UA473052990000026009036208182 в ПАТ КБ «Приватбанк», який є діючим». 
 

2 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  

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну 

енергію», затвердженої постановою 

НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 

  
пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на 

оптовому ринку електричної енергії 

України та поставлену споживачам» 

затвердженої постановою НКРЕ від  

04 жовтня 2012 року № 1257 

  
пунктів 2.6 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну 

енергію» та Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на 

оптовому ринку електричної енергії 

України та поставлену 

споживачам» 

 

пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

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 визначено, що форма звітності № 5-НКРЕ 

складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП не 

пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕ 

складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП  

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

якими визначено, що у разі відсутності 

ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат 

надає форму звітності № 5-НКРЕ та № 7-НКРЕ, при 

цьому за звітний місяць проставляє значення 

показника «0», а дані з початку року переносяться зі 

звіту попереднього місяця; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що звіт направляється 

ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
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№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну 

енергію» 

 

 

 

 

 

  

 

пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на 

оптовому ринку електричної енергії 

України та поставлену 

споживачам» 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) «Звіт 

про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019  

№ 282 (у редакції, що діяла до  

18 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) «Звіт 

про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019  

№ 282 (у редакції, що діяла до  

18 лютого 2021 року) 

 

  

 

 

 

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 червня 2018 року № 374  

носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 

та в електронному вигляді (файл формату «xls») на 

адресу: nerc5ee@nerc.gov.ua, за якою можна 

отримати електронний шаблон звіту, а також на 

паперових носіях до територіального органу 

НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через 

онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на 

Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг 

 

яким визначено, що звіт направляється 

ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових 

носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 

та в електронному вигляді (файл формату «xls») на 

адресу: nerc7ee@nerc.gov.ua, за якою можна 

отримати електронний шаблон звіту, а також на 

паперових носіях до відповідного територіального 

органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата 

або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП 

на Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг 

 

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; 

 

 

 

 

відповідно до якого форма звітності № 3а-

НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) 

направляється ліцензіатом до НКРЕКП на 

паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді 

(файл Excel згідно з формою, розробленою  

НКРЕКП) електронною поштою на адресу: 

zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях до 

територіального органу НКРЕКП у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата або через 

онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на 

Єдиному державному порталі адміністративних 

послуг; 

 

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; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
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(у редакції, що діяла до 03 лютого 

2021 року) 

 

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 червня  

2018 року № 374 (у редакції, що діяла 

до 03 лютого 2021 року) 

 

пункту 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 червня 2018 року № 374 

 

пункту 2.1 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 

 

пункту 2.1 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 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

договірні відносини», затвердженої 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

яким, 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_n@nerc.gov.ua з накладенням КЕП  

не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду; 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до  

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до  

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що  форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до  

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 4 

електропостачальники подають щороку до  

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
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постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 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 березня 2019 року  

№ 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 березня 2019 року № 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 березня 

2019 року № 450 

 

пункту 2.1 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 

 

пункту 2.3 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 

 

пункту 2.3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж 

через 50 днів після завершення звітного періоду; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10 

електропостачальники подають щороку до  

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до  

25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до  

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 1 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному  

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 2 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1041
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1041
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1041
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n650
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електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 

 

пункту 2.3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 

 

пункту 2.3 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 

 

пункту 2.3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

електропостачальника», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 

 

пункту 2.3 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 

 

пунктів 6.5 – 6.6 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (в редакції, що діяла 

до 14 серпня 2020 року) 

 

 

 

 

  

 

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 3 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному  

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 9 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному  

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 11 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному  

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 12 

надсилається електропостачальником до НКРЕКП 

поштою на паперових носіях на адресу: 03057,  

м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному  

вигляді (у форматі «xls» або «xlsx») на адресу: 

monitoring_E@nerc.gov.ua 

 

 

 

якими, зокрема визначено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються в електронному 

вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua 

щомісяця накопичувальним підсумком протягом  

20 днів після завершення звітного місяця та щороку 

до 20 лютого, наступного за звітним, 

електропостачальник надає до НКРЕКП та 

оприлюднює на своїх офіційних веб-сайтах 

інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання 

за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, 

поштою на паперових носіях та в електронному 

вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1008
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1008
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пунктів 7.6 – 7.7 глави 7 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (в редакції, що діяла 

з 14 серпня 2020 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

абзацу другого пункту 7 Порядку 

розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП 

від 06 квітня 2017 року № 491 

 

 

пункту 1 постанови НКРЕКП від  

11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання  

у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг» (у редакції, що діяла з  

13 жовтня 2018 року) 

 

 

 

 

 

пункту 2 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» 

 

якими зокрема визначено, що реєстри  

надання компенсації споживачам подаються 

електропостачальниками щоквартально в 

електронному вигляді до НКРЕКП на адресу 

sqr@nerc.gov.ua накопичувальним підсумком 

протягом 20 днів після завершення звітного 

кварталу. Якщо електропостачальник (крім 

електропостачальників, які виконують функції 

постачальника універсальних послуг) не надавав 

компенсації споживачам у звітному кварталі, то 

реєстр надання компенсації споживачам за цей 

звітний період не подається. Електропостачальники 

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 

додатках 6-8 до цього Порядку. Інформація 

надсилається ліцензіатами до НКРЕКП в 

електронному вигляді у форматі «xls» або  

«xlsx» на адреси: sqr@nerc.gov.ua (для 

електропостачальників) та sqr_n@nerc.gov.ua (для 

ОСР та ОСП), у двох примірниках; 

 

щодо подання до структурних підрозділів 

НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на 

регулювання не пізніше другого робочого дня після 

встановленого строку сплати, за формою згідно з 

додатком 2; 

 

 

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

електричної енергії, подавати до НКРЕКП на 

паперовому носії і в електронному вигляді та до 

територіального органу НКРЕКП на паперових 

носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом, копій квартальної фінансової звітності: 

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт 

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»; 

до 05 березня наступного за звітним року копій 

річної фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про 

фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про 

рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний 

капітал»; примітки до фінансової звітності; 

 

в частині обов’язку ліцензіатів подавати до 

НКРЕКП фінансову звітність  виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з 

накладенням кваліфікованого електронного 

підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 

дотриманням вимог законів України «Про 
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електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» 

на адресу finstatement@nerc.gov.ua. 
 

 (пункт 1.5 Акта, стор. 7-12) 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» подавало із порушенням терміну форми 

звітності: 

№5-НКРЕКП:  

до НКРЕКП за серпень 2018 року-серпень 2019 року – від 1 до 25 днів, за жовтень та грудень 

2019 року – на 8 та 7 днів відповідно, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за серпень 2018 року, жовтень-

лютий, травень, липень, серпень, жовтень 2019 року – від 1 до 26 днів, 
 

№7-НКРЕКП:  

до НКРЕКП за серпень 2018 року-липень 2019 року – від 1 до 25 днів,  

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за серпень 2018 року, жовтень-

лютий, травень, липень 2019 року – від 1 до 26 днів. 
 

№ 3а-НКРЕКП: 

до НКРЕКП за грудень 2019, січень, лютий, травень-серпень, жовтень-грудень 2020 року – 

від 1 до 20 днів, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за грудень 2019, лютий, травень, 

липень, серпень, жовтень-грудень 2020 року – від 3 до 21 днів. 
 

№ 14-якість-постачання: 

до НКРЕКП за ІII квартал 2018 року - ІV квартал  2020 року – від 350 до 1142 днів, 

№ 20-НКРЕКП: 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за ІІ-ІV квартали 2020 року,  

за І-ІV квартали 2021 року – від 1 до 8 робочих днів; 
 

копії річної фінансової звітності: 

до НКРЕКП за 2018 рік – на 28 днів, за 2019 рік – на 47 днів, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за 2019 рік – на 50 днів. 
 

до НКРЕКП: 

в паперовому вигляді 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг, № 2-НКРЕКП-моніторинг, № 4-НКРЕКП-моніторинг,  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг, 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік – на 1 день, 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за липень та серпень 2019 року – на 683 та 653 дні 

відповідно, грудень 2019 року – на 30 днів, січень, лютий, травень-грудень 2020 року –  

від 1 до 20 днів,  

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІV квартал 2020 року – на 13 днів, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІV квартал 2019 року – на 17 днів, за ІІ-ІІІ квартал  

2020 року – на 9 та 17 днів відповідно, за І квартал 2021 року – на 10 днів. 
 

в електронному вигляді 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за вересень та жовтень 2019 року – на 47 та 16 днів 

відповідно, 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ квартал 2020 року – на 28 днів, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ квартал-ІV квартал 2019 року – на 53 та 15 днів 

відповідно, за ІV квартал 2020 року – на 5 днів. 
 

в електронному вигляді (КЕП) 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг, № 2-НКРЕКП-моніторинг, № 4-НКРЕКП-моніторинг,  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг, № 11-НКРЕКП-моніторинг за 2020 рік – на 1 день, № 12-НКРЕКП-

моніторинг за ІV квартал 2021 року – на 1 день; 

Додаток 4 до Порядку № 375 за червень 2018 року - IV квартал 2020 року (подано 11 січня 

2022 року) – від 356 до 1271 днів,  
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Додаток 6 до Порядку № 375 за 2018-2019 роки (подано 05 січня 2022 року) – на  

1050 та 685 днів відповідно, 

Додаток 8 до Порядку № 375 за 2020 рік (подано 05 січня 2022 року) – на 317 днів. 

 

Водночас, Ліцензіатом не подано форми звітності: 

в паперовому вигляді: 

№ 5-НКРЕКП:  

до НКРЕКП за червень та липень 2018 року, вересень та листопад 2019 року, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за червень та липень 2018 року, 

квітень, червень, вересень, листопад, грудень 2019 року, 
 

№ 7-НКРЕКП:  

до НКРЕКП за червень та липень 2018 року, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за червень та липень 2018 року, 

квітень та червень 2019 року, 
 

до НКРЕКП: 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за квітень-червень, вересень-листопад 2019 року; 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІ-ІІІ квартал 2019 року, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ квартал 2019 року, за ІV квартал 2020 року, 

№ 20-НКРЕКП: 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за ІІІ квартал 2018 року. 

копії річної фінансової звітності: 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за 2018 рік. 
 

в електронному вигляді:  

до НКРЕКП:  

форму № 5-НКРЕКП за червень-серпень 2018 року, березень, квітень, вересень 2019 року,  

форму № 7-НКРЕКП за червень-серпень 2018 року, березень, квітень 2019 року,  

форму № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року,  

форму № 12-НКРЕКП-постачання за ІV квартал 2020 року та за ІV квартал 2019-ІII квартал 

2020 року, 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік, 

форму № 2-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік, 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за квітень-червень 2019 року, 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІ квартал 2019 року, 

форму 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік; 

копії річної фінансової звітності за 2020 рік, та за І-ІІІ квартали 2021 року, 

 

Ліцензіат під час проведення перевірки листом від 08 лютого 2022 року № 694 подав до 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області копії скороченої за показниками річної 

фінансової звітності за 2018 рік. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що листом від 31.01.2022 року № 679 (вх. Від 

04.02.2022 № 3230/2-22) ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» надано в паперовому вигляді копії  фінансової 

звітності за IV квартал 2020 рік та I - III 2021 року. 
 

3 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2  

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

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 виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та законодавством, зокрема пунктом 2 
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постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу» щодо обов’язку 

ліцензіата протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цією постановою подати до НКРЕКП 

документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 

глави 1 Ліцензійних умов. 
 

(пункт 1.6 Акта, стор. 22,23) 
 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу», ліцензіати, які провадять господарську діяльність з постачання  

електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою 

(25 лютого 2021 року) мають подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 

1.5 глави 1 Ліцензійних умов, тобто до 25  травня 2021 року. 

ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» на виконання вищезазначених вимог, листом від 30 грудня 2021 року 

№ 644 (вх. НКРЕКП від 10 січня 2022 року № 378/1-22) надало до НКРЕКП «Відомість про засоби 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» відповідно 

до додатка 2 до Ліцензійних умов та «Інформацію про підтвердження відсутності здійснення 

контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону 

України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну 

агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»» 

відповідно до Додатка 3 до Ліцензійних умов. 

Таким чином, Товариством було недотримано строк надання вищезазначених документів 

на 231 день. 
 

4 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 (далі – Порядок  

№ 491) 

 

пункту 2 Пояснення щодо 

заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт 

про сплату внеску на регулювання» 

щодо заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт 

про сплату внеску на регулювання», 

що є додатком 2 до Порядку № 491 

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; 

 

у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внесків на регулювання, яким є 

чистий дохід платника внеску на регулювання від 

провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, 

за звітний квартал; 

 

 

у частині забезпечення достовірності інформації, 

наведеної у звіті. 

 

 

 

(пункт 1.7 Акта, стор. 24-27) 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ЕНЕРДЖІКС» невірно визначено дохід  

в ІІІ-ІV кварталах 2019 року, І та ІV кварталах 2020 року що є базою розрахунку внеску на 

регулювання на ІV квартал 2019 року, І-ІІ квартали 2020 року та І квартал 2021 року та,  

як наслідок, невірно заповнено звіти по формі № 20-НКРЕКП за період, що перевірявся. 
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Разом з цим, слід зазначити, що заборгованість по сплаті внесків на регулювання  

у Ліцензіата відсутня. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 
 

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 42069164) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

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

порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 
 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 

Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», у межах здійснення заходів державного 

регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРДЖІКС» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 

або стану війни в Україні:  

 1) надати до НКРЕКП: 

 у паперовому вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки 

за спожиту електричну енергію» за червень та липень 2018 року, вересень та листопад 

2019 року, № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та 

поставлену споживачам» за червень та липень 2018 року, № 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень-червень, 

вересень-листопад 2019 року, № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)  

«Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за ІІ-ІІІ квартал 2019 року,  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному 

ринку електричної енергії» за ІІІ квартал 2019 року та за ІV квартал 2020 року; 

в електронному вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну енергію» за червень-серпень 2018 року, березень, 

квітень, вересень 2019 року, № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну 

енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та 

поставлену споживачам» за червень-серпень 2018 року, березень, квітень 2019 року,  

№ 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії»  

за грудень 2019 року, № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за ІV квартал 2020 

року та за ІV квартал 2019 року – ІII квартал 2020 року, № 1-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності постачальника 

електричної енергії» за 2019 рік, № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів електричної енергії» за 2019 рік, № 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень-червень 

2019 року, № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за 

спожиту електричну енергію» за ІІ квартал 2019 року, № 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів електропостачальника» за 

2019 рік, скорочену за показниками річну фінансову звітність за 2020 рік та фінансову 

звітність за І – ІІІ квартали 2021 року; 
 

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області: 

у паперовому вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки 

за спожиту електричну енергію» за червень та липень 2018 року, квітень, червень, 

вересень, листопад, грудень 2019 року, № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за 
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електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії 

України та поставлену споживачам» за червень та липень 2018 року, квітень та червень 

2019 року, № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на регулювання»  

за ІІІ квартал 2018 року;  

 скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на 

регулювання» за період ІІІ квартал 2019 року – ІV квартал 2021 року. 

 
 

  

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 «ЕНЕРДЖІКС» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, 

порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії 

споживачу та здійснення заходів 

державного регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 24 травня 2022 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 08 лютого 2022 року № 97, проведеної відповідно до Плану 

здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на  

2022 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року  

№ 2222, на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від  

26 січня 2022 року № 96, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 

42069164) 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: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
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електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, а саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування 

суми внесків на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на 

регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал, 

абзацу другого пункту 7 щодо подання до структурних підрозділів 

НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на регулювання не пізніше 

другого робочого дня після встановленого строку сплати, за формою згідно з 

додатком 2; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, 

від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕ складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП 

та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, 

пункту 2.4, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на 

адресу: nerc5ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон 

звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за 

місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності 

НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, 

пункту 2.6, яким встановлено, що у разі відсутності ліцензованої 

діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 5-НКРЕ, при 

цьому за звітний місяць проставляє значення показника «0», а дані з початку 

року переносяться зі звіту попереднього місяця; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕКП (місячна) 

«Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на 

оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам», 

затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до 

НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше  

20 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.4, яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ,  

вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на 

адресу: nerc7ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон 

звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу 

НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання 

звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3


3 
 

пункту 2.6, яким визначено, що у разі відсутності ліцензованої 

діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 7-НКРЕ, при 

цьому за звітний місяць проставляє значення показника «0», а дані з початку 

року переносяться зі звіту попереднього місяця; 

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, а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом,  

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 1 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

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, а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом,  

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 2 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та продажу електричної 

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, 

а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 3 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

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, 

а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення 

звітного періоду, 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 9 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 
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03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів 

електропостачальника» затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450, а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом, 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 11 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

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, а саме: 

пункту 2.1, яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного 

за звітним періодом; 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 11 надсилається 

електропостачальником до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 

03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (у форматі 

«xls» або «xlsx») на адресу: monitoring_E@nerc.gov.ua; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 

2020 року), а саме: 

пунктів 6.5 та 6.6 глави 6, якими, зокрема визначено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на 

адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком протягом  

20 днів після завершення звітного місяця та щороку до 20 лютого, 

наступного за звітним, електропостачальник надає до НКРЕКП та 

оприлюднює на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання 

загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формою, 

наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в 

електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua, 

пунктів 7.6 та 7.7 глави 7, якими, зокрема визначено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються електропостачальниками щоквартально  

в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua 

накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного 

кварталу. Якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які 

виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав 

компенсації споживачам у звітному кварталі, то реєстр надання компенсації 

споживачам за цей звітний період не подається. Електропостачальники 

щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та 
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оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах інформацію щодо дотримання 

загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, 

наведеними в додатках 6 – 8 до цього Порядку. Інформація надсилається 

ліцензіатами до НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» 

на адреси: sqr@nerc.gov.ua (для електропостачальників) та sqr_n@nerc.gov.ua 

(для ОСР та ОСП), у двох примірниках; 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»  

(у редакції, що діяла з 13 жовтня 2018 року) у частині обов’язку ліцензіатів,  

у т. ч. з постачання електричної енергії, подавати до НКРЕКП на паперовому 

носії і в електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на 

паперових носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копій 

квартальної фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;  

до 05 березня, наступного за звітним року, копій річної фінансової звітності: 

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт 

про власний капітал»; примітки до фінансової звітності; 

пункту 2 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 ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову звітність  

виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 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» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункту 2 Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» щодо заповнення 

форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 до Порядку розрахунку та встановлення 

ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від  

06 квітня 2017 року № 491, у частині забезпечення достовірності інформації, 

наведеної у звіті; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої 

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

форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

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 березня 2019 року № 450, яким визначено, що 
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форму звітності № 10 електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28.02.2019  

№ 282 (у редакції, що діяла до 18 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; 

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 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 03 лютого 2021 року), 

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; 

пункту 2.3 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність 

постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 

28.02.2019  № 282 (у редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року), відповідно 

до якого форма звітності  № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на паперових носіях за 

адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді 

(файл Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) електронною  

поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на паперових носіях  

до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності 

НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг; 

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 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 03 лютого 2021 року), 

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; 

пункту 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 червня 2018 року № 374, яким, 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_n@nerc.gov.ua з накладенням КЕП не пізніше ніж 

через 50 днів після звітного періоду; 
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підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та в документах, 

що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 5 пункту 2.2  Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП  

у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема 

пунктом 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу» щодо обов’язку 

ліцензіата протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою 

подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 

глави 1 Ліцензійних умов; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу 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. 

 

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:  

 

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРДЖІКС» (код ЄДРПОУ 42069164) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з постачання електричної енергії споживачу. 
 

2. Відповідно до пункту 1 частини першої та пункту 1 частини другої 

статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», у межах 

здійснення заходів державного регулювання, зобов’язати ТОВАРИСТВО  

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС» протягом трьох 

місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни  

в Україні: 

1) надати до НКРЕКП: 

у паперовому вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту електричну енергію» за червень та липень  

2018 року, вересень та листопад 2019 року, № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому 

ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» за червень та 
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липень 2018 року, № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень – червень, вересень –

листопад 2019 року, № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання(квартальна)  «Звіт 

про розрахунки за спожиту електричну енергію» за ІІ – ІІІ квартали 2019 року,  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної енергії» за ІІІ квартал 2019 року та 

за ІV квартал 2020 року; 

в електронному вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту електричну енергію» за червень – серпень  

2018 року, березень, квітень, вересень 2019 року, № 7-НКРЕКП (місячна) 

«Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену постачальниками  

на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену споживачам» 

за червень – серпень 2018 року, березень, квітень 2019 року, № 3а-НКРЕКП 

(місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної енергії» за грудень 

2019 року, № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»  

за ІV квартал 2020 року та за ІV квартал 2019 року – ІII квартал 2020 року, 

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

діяльності постачальника електричної енергії» за 2019 рік, № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів електричної 

енергії» за 2019 рік, № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт 

про обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень – червень 2019 року,  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за 

спожиту електричну енергію» за ІІ квартал 2019 року, № 11-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів 

електропостачальника» за 2019 рік, скорочену за показниками річну фінансову 

звітність за 2020 рік та фінансову звітність за І – ІІІ квартали 2021 року; 
 

2) надати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області: 

у паперовому вигляді форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту електричну енергію» за червень та липень  

2018 року, квітень, червень, вересень, листопад, грудень 2019 року,  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України 

та поставлену споживачам» за червень та липень 2018 року, квітень та 

червень 2019 року, № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внесків на 

регулювання» за ІІІ квартал 2018 року;  

скориговані форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про 

сплату внесків на регулювання» за період ІІІ квартал 2019 року – ІV квартал 

2021 року. 

 

 
 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 
 


