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Обґрунтування 

до проєкта постанови НКРЕКП «Про застереження  

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» 

 щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення  

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії 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,  

постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 196 «Про збільшення строку проведення 

планової перевірки ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ», на підставі 

посвідчення на проведення планової перевірки від 05 січня 2022 року № 9,  

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ПРИВАТНО-ОРЕНДНИМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 02779234) (далі – ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, Умов та Правил здійснення підприємницької 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕ  

від 08 лютого 1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної 

енергії), Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 

(далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309) та Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови з 

виробництва електричної енергії № 1467), за період діяльності з 25 червня 2015 року 

по 01 липня 2019 року та з 25 жовтня 2019 по 31 грудня 2021 року, за результатами 

якої складено Акт від 14 лютого 2022 року № 108.  
 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» листами від 17.02.2022 

№ 183/1, від 17.02.2022 № 183/2 та від 21.02.2022 № 186 надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта планової перевірки від 14 лютого 2022 року № 108.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено та зафіксовано наступне:  

№  
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1. підпункту 3.1.1 пункту 3.1 Умов та 

Правил з виробництва 

електричної енергії 

 
 

підпункту 9 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 309 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП 

фінансову звітність, передбачену Мінфіном та 

Держстатом України і додаткову звітність, 

визначену НКРЕКП в установленому порядку; 

 

у частині обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП 

документи, інформацію та звітність, необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах 

та у строки, встановлені НКРЕКП; 
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підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20.10.2020) та 

підпункту 8 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

 

підпункту 43 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20.10.2020) та 

підпункту 42 пункту 2.2(у редакції, 

що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

пункту 2.2 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

використання палива ліцензіатом 

з виробництва електричної та 

теплової енергії», затвердженої 

постановою НКРЕ від 04.10.2012 

№ 1257 

 

пункту 2.9 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

використання палива ліцензіатом 

з виробництва електричної та 

теплової енергії», затвердженої 

постановою НКРЕ від 04.10.2012 

№ 1257 

 

пунктів 4.1, 4.2, 4.3 розділу 4 

Інструкції щодо заповнення 

форми звітності № 1-НКРЕ 

(місячна) «Звіт про використання 

палива ліцензіатом з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 

 

пункту 2.3 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 

(квартальна) «Звіт про 

ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 

 

 

 

у частині 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; 

 

щодо обов'язкової перевірки незалежним 

аудитором річної фінансової звітності ліцензіата та 

її розміщення на вебсайті ліцензіата у 

встановленому законодавством порядку; 

 

 

 

відповідно до якого ліцензіати надають форму 

звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, 

наступного після звітного) поштою на паперовому 

носії та електронною поштою до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП; 

 

 

 

 

відповідно до якого Ліцензіат забезпечує 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі 

звітності № 1-НКРЕ; 

 

 

 

 

 

 

якими передбачено, що графа 2 заповнюється 

згідно з показами приладів обліку за період з 

початку року; 

 

 

 

 

 

 

відповідно до якого ліцензіати надають  

форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво 

щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця 

після звітного періоду) поштою на паперовому носії 

та електронною поштою до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП; 
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пункту 2.7 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 

(квартальна) «Звіт про 

ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 

 

пункту 3.18 розділу 3 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 

(квартальна) «Звіт про 

ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання 

структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282  

 

 

 

 

 

 

пункту 2.10 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання 

структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4а-НКРЕКП- виробництво 

електричної та теплової енергії 

(місячна) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан 

розрахунків», затвердженої 

відповідно до якого Ліцензіат забезпечує 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі 

звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво; 

 

 

 

 

 

 

 

відповідно до якого, зокрема, графа 3 рядка 200 

заповнюється згідно з показами лічильників за 

період з початку року; 

 

 

 

 

 

 

 

у частині обов’язку ліцензіата подавати форми 

звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата за I квартал,  

I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, крім додатка 3 

«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

з виробництва електричної енергії та виробництва 

теплової енергії (у разі комбінованого виробництва 

електричної енергії)», який подається до НКРЕКП 

та її територіального органу у відповідному регіоні 

за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на 

паперовому носії за I, II, III квартали до 26 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом; 

 

у частині ґрунтування усіх показників форми 

звітності на достовірних даних первинного 

(бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість 

порівняння і контролю даних; 

 

 

 

 

 
 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної 

та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до  

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 
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постановою НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282 ( у редакції постанови 

НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897) 

 

пункту 2.10 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 4а-НКРЕКП- виробництво 

електричної та теплової енергії 

(місячна) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан 

розрахунків», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282 ( у редакції постанови 

НКРЕКП від 20.12.2019 № 2897) 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання 

структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019 

№ 282  

 

 

 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) 

«Звіт про загальну 

характеристику виробника 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29.03.2019 

№ 450 (у редакції постанови 

НКРЕКП від 24.09.2019 № 2000) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

купівлю-продаж електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 (у 

редакції постанови НКРЕКП від 

24.09.2019 № 2000) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (квартальна) «Звіт 

 

 

 

 

щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) в частині ґрунтування усіх показників 

форми звітності на достовірних даних первинного 

(бухгалтерського) обліку, що забезпечує можливість 

порівняння і контролю даних; 

 

 

 

 

 

у частині обов’язку ліцензіата подавати додаток 3 

«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

з виробництва електричної енергії та виробництва 

теплової енергії (у разі комбінованого виробництва 

електричної енергії)» до форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на 

паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, 

III квартали до 26 числа місяця, наступного за 

звітним кварталом, за IV квартал -  

до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

щодо подання форми звітності № 1Т-НКРЕКП 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 2-НКРЕКП 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 3-НКРЕКП 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 
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про участь на ринку допоміжних 

послуг та балансуючому ринку», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29.03.2019 № 450 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 24.09.2019 

№ 2000) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (ТЕС, ТЕЦ) 

(місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29.03.2019 № 450 (у редакції 

постанови НКРЕКП від 24.09.2019 

№ 2000) 

 
пункту 3 постанови НКРЕ  

від 20.02.2002 № 159 «Про надання 

фінансової звітності ліцензіатами 

НКРЕ» 

 

 

 

 
пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 11.05.2017 № 624 «Про надання 

суб’єктами господарювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг копій 

фінансової звітності до НКРЕКП» 

(у редакції, що діяла до 13.10.2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 11.05.2017 № 624 «Про надання 

суб’єктами господарювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг копій 

фінансової звітності до НКРЕКП» 

(у редакції, що діяла з 13.10.2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 4Т-НКРЕКП 

щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з 

виробництва електричної енергії, подавати до 

НКРЕКП квартальну фінансову звітність не пізніше 

25 числа місяця, що настає за звітним кварталом,  

а річну - не пізніше 20 лютого наступного за звітним 

року на паперовому носії, а також електронною 

поштою; 

 
 

у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з 

виробництва електричної енергії, подавати до 

НКРЕКП на паперовому носії і в електронному 

вигляді та до територіального органу НКРЕКП на 

паперових носіях до 25 числа місяця, що настає за 

звітним кварталом, копії квартальної фінансової 

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

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)», до 20 лютого наступного за 

звітним роком копії 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; 

 

у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з 

виробництва 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, копії квартальної фінансової 

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

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)», до 05 березня наступного за 

звітним роком копії річної фінансової звітності: № 1 

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

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»;  
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пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 17.02.2021 № 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» 

 

 

 

 

пункту 5 Порядоку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06.04.2017 

№ 491 

 

пункту 7 Порядоку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06.04.2017 

№ 491 

№ 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про 

власний капітал»; примітки до фінансової звітності; 

 

у частині обов’язку ліцензіатів подавати до 

НКРЕКП виключно в електронному вигляді до 30 

числа місяця, що настає за звітним кварталом 

фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт про 

фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)»;  

до 05 березня року, наступного за звітним, річну 

фінансову звітність: № 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; 

 

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; 
 

зазначеного Порядку у частині сплати суб’єктами 

господарювання внесків на регулювання 

щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету протягом перших 30 днів поточного 

кварталу, наступного за звітним, та надання до 

структурних підрозділів НКРЕКП на територіях 

звіту про сплату внеску на регулювання за формою 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати 
 

 

Товариство надавало на паперових носіях із порушенням термінів: 
 

до НКРЕКП 

- форму звітності № 1-НКРЕ за жовтень -  грудень 2019 року – від 16 до 77 днів; 

- форму звітності № 6-НКРЕ за ІV квартал 2019 року – на 3 дні. 
 

до Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

- форму звітності № 1-НКРЕ за червень – грудень  2015 року – від 5 до 34 днів, за січень –  

грудень 2016 року – від 8 до 40 днів, за січень – травень, липень – вересень, листопад 2017 року– 

від 4 до 65 днів, за січень – грудень 2018 року – від 8 до 91 дня, за січень – червень 2019 року та 

жовтень – грудень 2019 року -– від 6 до 78 днів; 

- форму звітності № 6-НКРЕ за  ІІ квартал 2015 року – на 11 днів, ІІІ квартал 2015 року –  

на 9 днів, за ІV квартал 2015 року –  на 10 днів, за І - ІV квартали 2016 року – від 24 до 74 днів,  

за І - ІV квартали 2017 року – від 15 до 79 днів, за І - ІV квартали 2018 року – від 26 до 55 днів,  

за І - ІІ квартали 2019 року – від 36 до 54 днів. 

 

Крім того, встановлено випадки невірного заповнення Ліцензіатом форм звітності  

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» та № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт 

про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової енергії» за період, 

що перевірявся. 

Слід зазначити, що ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» під час перевірки у 

зв’язку з виявленими помилками листом від 07.02.2022 року № 153 надало до НКРЕКП та 

Сектора НКРЕКП у Черкаській області скориговані форми звітності № 1- НКРЕ за січень – 
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червень 2019 року та жовтень – грудень 2019 року і форми звітності № 6-НКРЕ за ІІ, ІV квартали 

2019 року. 

 

Комісією з перевірки встановлено, що підприємство надавало звітність на паперових 

носіях із порушенням термінів: 
 

до НКРЕКП  

- форму звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року – на 742 дні, за січень - вересень, 

листопад - грудень  2020 року – від 10 до 192 днів, за січень 2021 року – на 1 день, за серпень 

2021 року – на 2 дні; 

- форму звітності № 4-НКРЕКП за І півріччя 2019 року – на 101 день, за 2019 рік – на 3 дні, 

за І – ІV квартали 2020 року –  від 19 до на 202 днів, за І – ІІІ квартали 2021 року –  від 11 до  

25 днів; 
 

до Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

- форму звітності № 4-НКРЕКП за І півріччя 2019 року – на 923 дні, та 2019 рік – на 707 днів, 

за І – ІІІ квартали 2020 року – від 20 до 203 днів. 

- форму звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року – на 742 дні, за січень – грудень 2020 

року – від 10 до 192 днів; 

 

В електронному вигляді до НКРЕКП: 

- форма звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року надана з порушенням встановленого 

терміну на 113 днів, за січень - березень, травень - вересень 2020 року з порушенням терміну – 

від 11 до 84 днів; 

- форма звітності № 4-НКРЕКП за І півріччя 2019 року та 2019 рік – надана з порушенням 

терміну – від 709 до 925 днів, за І квартал 2020 року, І півріччя 2020 року, 9 місяців 2020 року та 

2020 рік надана з порушенням терміну – від 16 до 199 днів. 

 

Крім того, встановлено випадки невірного заповнення ПОСП «УМАНСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» форм звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів 

(цін) за видами діяльності» та № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за період, що перевірявся. 

Також, у формі звітності № 4а-НКРЕКП за березень 2020 року ПОСП «УМАНСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» зазначало інформацію, яка відрізняється від облікових даних 

Підприємства, у розділі III «Врегулювання небалансів», у якому відповідно до пункту 3.6 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків», 

затвердженої Постановою № 282 (у редакції постанови НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897), 

зазначається довідкова інформація щодо обсягів купівлі-продажу електричної енергії для 

врегулювання небалансів та стану розрахунків за закуплену-продану електричну енергію для 

врегулювання небалансів.  

Слід зазначити, що ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» під час перевірки 

листом від 07.02.2022 року № 153 надало до Сектора НКРЕКП у Черкаській області 

раніше не надані, а також скориговані у зв’язку з виявленими помилками форми звітності  

№ 4-НКРЕКП за І півріччя 2019 року, 2019 рік, І квартал 2020 року, І півріччя 2020 року,  

9 місяців 2020 року, 2020 рік, І квартал 2021 року, І півріччя 2021 року, 9 місяців 2021 року,  

2021 рік та форми звітності № 4а-НКРЕКП за грудень 2019 року та за усі місяці 2020 та  

2021 років. 
 

Товариство надавало Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП на паперових носіях із 

порушенням термінів: 
 

до НКРЕКП  

за ІІ, IV квартали 2019 року – від 31 до 104 днів, за I - IV квартали 2020 року – від 23 до 205 

днів, І – IІІ квартали 2021 року – від 17 до 29 днів; 
 

 



8 

 

до Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

за ІІ, IV квартали 2019 року – від 735 до 921 днів, за I-ІІІ квартали 2020 року – від 24 до 

 206 днів, за IV квартал 2020 року – не надавався. 
 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП в електронному вигляді за ІІ, IV квартали 2019 року 

до НКРЕКП було надано з порушенням встановленого терміну – від 737 до 921 днів,  

за I - IV квартали 2020 року надано до НКРЕКП з порушенням встановленого терміну – від 20 до 

202 днів. 
 

Також встановлено, що підприємство надавало в електронному вигляді до НКРЕКП  

із порушенням термінів: 

- форму звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) за 2019 рік –  

на 695 днів;  

- форму звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) за 2020 рік –  

на 1 день;  

- форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво за 4 квартал 2019 року –   

на 721 день; 

- форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво за 1 – 4 квартал 2019 року –  від 358 

до 724 дні; 

- форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво за 1 – 4 квартали 2019 року –   

від 355 до 630 днів; 

- форму звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) за жовтень-

грудень 2019 року  – від 726 до 787 дні,  

- форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво за січень 2021 року –  на 84 дні,  

за лютий 2021 року – на 56 днів, за серпень 2021 року  – на 2 дні; 

- форму звітності № 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) за січень – 

листопад 2020 року  – від 4 до 682 днів, за січень 2021 року –  на 1 день, за лютий 2021 року – на 

11 днів, за серпень 2021 року  – на 2 дні. 
 

Підприємство надавало з порушенням термінів копії квартальної фінансової звітності 

на паперових носіях: 
 

до НКРЕКП  

за І півріччя 2015 року – на 31 день; за 9 місяців 2015 року –  на 2284 дні; за 2015 рік –   

на 30 днів; за І квартал 2016 року – на 203 дні; за І півріччя 2016 року – на 2 дні; за 9 місяців  

2016 року –  на 17 днів; за 2016 рік – на 21 день; за І квартал 2017 року – на 1736 днів; за І півріччя 

2017 року, 9 місяців 2017 року  та 2017 рік –  на 6 днів; за І квартал 2018 року – на 37 днів;  

за І півріччя 2018 року – на 44 дні; за 2018 рік – на 8 днів; за І квартал 2019 року – на 22 дні;  

за І півріччя 2019 року – на 9 днів; за І квартал 2020 року – на 27 днів; за І півріччя 2020 року – 

на 13 днів; за 9 місяців 2020 року – на 7 днів. 
 

до Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

за 9 місяців 2017 року – на 5 днів; за 2017 рік –  на 12 днів; за І квартал 2018 року – на 36 днів; 

за І півріччя 2018 року – на 47 днів; за 2018 рік – на 8 днів; за І квартал 2019 року – на 21 день; за 

І квартал 2020 року – на 25 днів. 

 

Підприємство надавало з порушенням термінів копії квартальної фінансової звітності 

 в електронному вигляді до НКРЕКП: 

за І півріччя 2015 року – на 2377 днів; за 9 місяців 2015 року –  на 2285 днів; за 2015 рік –   

на 2186 днів; за І квартал 2016 року – на 2131 день; за І півріччя 2016 року – на 2029 днів;  

за 9 місяців 2016 року –  на 1938 днів; за 2016 рік – на 1820 днів; за І квартал 2017 року –  

на 1756 днів; за І півріччя 2017 року – на 1665 днів; за 9 місяців 2017 року – на 1573 дні;  

за 2017 рік – на 1447 днів; за І квартал 2018 року – на 1391 день; за І півріччя 2018 року –  

на 1300 днів; за 9 місяців 2018 року – на 1203 дні; за 2018 рік – на 1077 днів; за І квартал  

2019 року – на 1021 день; за І півріччя 2019 року – на 930 днів;  за 2019 рік –  на 711 днів;  

за І квартал 2020 року – на 655 днів; за І півріччя 2020 року – на 564 днів; за 9 місяців 2020 року –  
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на 472 днів; за 2020 рік – на 353 дні; за І квартал 2021 року – на 188 днів; за І півріччя 2021 року – 

на 90 днів; за 9 місяців 2021 року – на 3 дні. 

 

Також, звіт за формою № 20-НКРЕКП надавався Підприємством в паперовому вигляді до 

Сектору НКРЕКП у Черкаській області із порушенням встановлених термінів: за І квартал 

2019 року – на 3 дні, за ІV квартал 2020 року – на 13 днів. 

 

2. 
підпункту 5 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 309 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 

22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії» щодо 

обов’язку ліцензіата привести свою господарську 

діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та 

подати до НКРЕКП документи і відомості, визначені 

частиною третьою статті 15 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», 

протягом трьох місяців з дня офіційного 

опублікування цієї постанови 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22.03.2017 № 309 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії» 

ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, мали 

привести свою господарську діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до 

НКРЕКП документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України «Про 

ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців з дня офіційного 

опублікування цієї постанови, тобто до 21.09.2017.  

Перевіркою встановлено, що ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» лише 

13.06.2019 листом за № 413 надало до НКРЕКП Відомість про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії (додаток 2 до Ліцензійних умов 

№ 309). 
 

 

3. підпункту 7 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 309 
 

 

 

підпункту 3 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

(у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постанова НКРЕКП від 06.04.2017 

№ 491 

 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

Постанова НКРЕКП від 06.04.2017 

№ 491 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 
 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 
 

 

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; 
 
 

зазначеного Порядку у частині сплати суб’єктами 

господарювання внесків на регулювання 

щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету протягом перших 30 днів поточного 

кварталу, наступного за звітним, та надання до 

структурних підрозділів НКРЕКП на територіях 

звіту про сплату внеску на регулювання за формою 
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 № 20-НКРЕКП (квартальна) не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати 
 

 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» здійснило сплату внеску на регулювання 

на І квартал 2019 року та на ІV квартал 2020 року із порушенням встановленого терміну: 

- внесок на регулювання на І квартал 2019 року необхідно було сплатити до 30.01.2019, 

фактично ліцензіат сплатив внесок на регулювання на І квартал 2019 року – 01.02.2019  

(з перевищенням встановленого терміну на 2 дні); 

- внесок на регулювання на ІV квартал 2020 року необхідно було сплатити до 30.10.2020, 

фактично ліцензіат сплатив внесок на регулювання на ІV квартал 2020 року – 10.11.2020  

(з перевищенням встановленого терміну на 11 днів). 

 

Крім того, співставивши дані щодо сум чистого доходу від діяльності з виробництва електричної 

енергії по розрахунку за формами звітності № 6-НКРЕ/№ 4-НКРЕКП та сум чистого доходу, з яких 

сплачено внески на регулювання за відповідні періоди, встановлено їх невідповідність даним 

у звітах за формою № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2019 року – на 242,97 тис. грн, за І квартал  

2020 року – на (-)242,97 тис. грн, за ІІ квартал 2020 року – на 20,00 тис. грн, за ІІІ квартал  

2020 року – на (-)20,03 тис. грн, за І квартал 2021 року – на (-)5,21 тис. грн. 
 

За результатами перерахунку внеску на регулювання за ІV квартал 2019 року, за І, ІІ,  

ІІІ квартали 2020 року та за І квартал 2021 року ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» листом від 07.02.2022 року № 153 надало до Сектору НКРЕКП у Черкаській області 

виправлені звіти за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) за ІV квартал 2019 року, за І - ІV квартали 

2020 року та за І - ІV квартали 2021 року. 

На момент проведення даної перевірки внески на регулювання були сплачені Ліцензіатом у 

повному обсязі, що підтверджується даними виписок Державної казначейської служби України. 

Перевіркою встановлено, що у Ліцензіата станом на 14.02.2022 наявна переплата у сумі 

0,42 тис. грн. 

 

4. підпункту 43 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20.10.2020) та 

підпункту 42 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

щодо обов'язкової перевірки незалежним 

аудитором річної фінансової звітності ліцензіата  

та її розміщення на вебсайті ліцензіата у 

встановленому законодавством порядку 

 

 

 

На вебсайті ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» відсутня фінансова 

звітність та аудиторські висновки до фінансової звітності за 2019 - 2020 роки. 

 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у своїх поясненнях, наданих листом 

від 17.02.2022 № 183/2, зазначає, що на вебсайті підприємства не розміщено аудиторський 

висновок у зв’язку з тим, що підприємство вважає дану інформацію конфіденційною через 

конкурентне середовище в галузі тепличного виробництва овочів. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до частини восьмої  

статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» обмеженню доступу підлягає 

інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для 

ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року № 611 «Про  

перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» комерційну таємницю не 

становлять, зокрема, інформація   за   всіма   встановленими   формами   державної  

звітності та відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню. 

Відповідно до вимог підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  
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від 27.12.2017 № 1467, річна фінансова звітність ліцензіата, що відповідно до законодавства 

підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлено Законом України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», має бути розміщена на вебсайті 

ліцензіата у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні». 

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність» обов’язковим аудитом фінансової звітності є аудит фінансової 

звітності (консолідованої фінансової звітності) суб’єктів господарювання, які відповідно до 

законодавства зобов’язані оприлюднити або надати фінансову звітність (консолідовану 

фінансову звітність) користувачам фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що 

проводиться суб’єктами аудиторської діяльності на підставах та в порядку, передбачених цим 

Законом. 

Крім того, 01 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону 

України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення 

деяких положень» № 2164-VІІІ. Відповідно до нього, фінансова звітність підприємств не 

становить комерційної таємниці, не є конфіденційною інформацією та не належить до 

інформації з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законом. На фінансову 

звітність не розповсюджується заборона щодо поширення статистичної інформації.  

Статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  

встановлено, що метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є 

надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації 

про фінансовий стан та результати діяльності підприємства.  

Також, абзацом другим частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні», визначено, що великі підприємства, які не є емітентами 

цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає 

за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 

висновком на своїй вебсторінці (у повному обсязі). 

Згідно статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» відповідальність за своєчасне та у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової 

звітності несе уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво 

підприємством, або власник відповідно до законодавства та установчих документів. 
 

5. частини першої статті 67 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

підпункту 15 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 14 пункту 2.2 

 (у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

пункту 5.1 глави 5 Порядку 

опублікування інформації про 

частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва 

електричної енергії, та вплив на 

навколишнє природне 

середовище, спричинений 

виробництвом електричної 

енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 642 

відповідно до якої, зокрема, для участі на ринку 

«на добу наперед» учасники ринку укладають з 

оператором ринку договір про участь у ринку «на 

добу наперед», типова форма якого є невід'ємною 

частиною правил ринку «на добу наперед»; 

 

у частині укладення договорів, які є 

обов'язковими для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 

 

 

 

 

згідно з яким учасники ринку, які здійснюють 

продаж електричної енергії за двосторонніми 

договорами, зобов’язані зазначати в договорі 

інформацію про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної 

енергії, за звітний період: квартал та рік, з 

помісячною розбивкою 
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З початку роботи нового ринку електричної енергії ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» є повноцінним учасником нового ринку електричної енергії, про що свідчать 

укладені Підприємством обов’язкові договори, що забезпечують роботу на новому ринку 

електричної енергії. 
 

Крім того, для здійснення діяльності з виробництва електричної енергії ПОСП 

«УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» укладено двосторонній договір купівлі-продажу 

електричної енергії з ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ» (яке є покупцем) (з 

додатковими угодами).  
 

Укладений Договір купівлі-продажу електричної енергії (з додатковими угодами) не містить 

інформації про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної 

енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою, обов’язкова наявність якої для 

учасників ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за двосторонніми договорами, 

встановлена пунктом 5.1 глави 5 Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела 

енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє природне 

середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 642. 
 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у своїх поясненнях, наданих листом  

від 21.02.2022 № 186, зазначає, що вимогу щодо надання інформації про частку кожного джерела 

у виробництві електричної енергії виконував, надаючи її щоквартально компанії ТОВ «ТЕК».  

Виробництво електроенергії зупинено на невизначений час. При відновленні діяльності з 

виробництва електричної енергії будуть внесені зміни в договір купівлі-продажу електричної 

енергії. 
 

Крім того, перевіркою встановлено, що станом на 14.02.2022 ПОСП «УМАНСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» не є учасником ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового 

ринку - Ліцензіат відсутній у Реєстрі учасників РДН/ВДР, розміщеному на вебсайті Оператора 

ринку. За наданою Ліцензіатом інформацією, Підприємство не укладало з Оператором ринку 

договорів про участь у ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. 
 

Відповідно до частини першої статті 66 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 

13.04.2017 №2019-V-III (далі – Закон), купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми 

договорами здійснюють виробники, електропостачальники, оператор системи передачі, оператори 

систем розподілу, трейдери, гарантований покупець та споживачі. 

Крім того, частиною другою статті 66 Закону передбачено, що учасники ринку мають право 

вільно обирати контрагентів за двосторонніми договорами, укладати ці договори у довільній формі 

та на умовах, що визначаються за домовленістю сторін, з урахуванням, зокрема, таких обмежень: 

виробники мають право продавати електричну енергію за двосторонніми договорами, крім обсягів, 

які відповідно до норм цього Закону підлягають обов'язковому продажу на ринку «на добу наперед». 

Згідно з пунктом 10.10 розділу Х Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 

14.03.2018 № 307, для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих гідроелектростанцій 

та електричних станцій, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та 

імпортерів у кожному розрахунковому періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової 

заявки щодо продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків від сумарного обсягу 

відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску такого виробника в цьому розрахунковому 

періоді. 
 

6. пункту 10.11 розділу Х Правил 

ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП 

від 14.03.2018 № 307 (далі – ПРЕЕ) 

(у редакції, що діяла до 04.12.2020) 

 

 

 

 

щодо обов’язкового подання виробниками 

електричної енергії, крім мікро, міні та малих 

гідроелектростанцій та електричних станцій, що 

виробляють електричну енергію з альтернативних 

джерел енергії та імпортерів, заявки на продаж 

електричної енергії на РДН не менше 10 % від 

сумарного обсягу відпуску електричної енергії 

всіма одиницями відпуску електричної енергії у 

кожному розрахунковому періоді доби постачання; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0642874-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0642874-19#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0642874-19#n9
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пункту 10.10 розділу Х ПРЕЕ  

(у редакції, що діяла з 04.12.2020) 
відповідно до якого для виробників електричної 

енергії, крім мікро-, міні-, малих 

гідроелектростанцій та електричних станцій, що 

виробляють електричну енергію з альтернативних 

джерел енергії, та імпортерів у кожному 

розрахунковому періоді доби постачання гранична 

нижня межа обов'язкової заявки щодо продажу 

електричної енергії на РДН становить 10 відсотків 

від сумарного обсягу відпуску електричної енергії 

всіма одиницями відпуску такого виробника в 

цьому розрахунковому періоді 

 
 

Протягом періоду з липня 2019 року по грудень 2021 року ПОСП «УМАНСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» не укладало з ДП «ОПЕРАТОР РИНКУ» договорів про участь у 

ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку і не здійснювало купівлю-продаж 

електричної енергії на РДН та ВДР. 

Департаментом енергоринку НКРЕКП за результатами моніторингу дотримання 

виробниками електричної енергії вимог пункту 10.10 розділу Х Правил ринку щодо 

обов’язкового подання заявки на продаж електричної енергії на РДН не менше 10 % від 

сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску у кожному 

розрахунковому періоді доби постачання (за даними НЕК «УКРЕНЕРГО») було встановлено 

недотримання цих вимог ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у грудні 2019 

року, січні – червні 2020 року, грудні 2020 року, січні – квітні 2021 року (за даними НЕК 

«УКРЕНЕРГО»). 

Для розрахунку приймались фактичні обсяги відпуску електричної енергії її виробниками  

за даними комерційного обліку (версія 1, версія 2) і обсяг заявки на продаж електричної енергії 

на РДН та відпуску електричної енергії за даними, поданими відповідно до вимог Правил ринку 

НЕК «УКРЕНЕРГО». 

Зокрема, кількість годин недотримання вимог пункту 10.10 Правил ринку ПОСП 

«УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у грудні 2019 року, січні – червні 2020 року, грудні 

2020 року, січні – квітні 2021 року: 

Таблиця  

 
місяць 

2019 р. 2020 р. 

 Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень 
Грудень 

11.12.2020-31.12.2020 

Дотримання 507 511 397 287 5 15 212 304 

Недотримання 237 233 299 456 715 729 508 200 

Продовження таблиці 

 
місяць 

2021 р. 

 Січень Лютий Березень Квітень 

Дотримання 434 470 346 40 

Недот

римання 
250 202 397 680 

 

Також, встановлено, що станом на 14.02.2022 ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» не є учасником ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку -  Ліцензіат 

відсутній у Реєстрі учасників РДН/ВДР, розміщеному на вебсайті Оператора ринку за 

посиланням https://www.oree.com.ua/index.php/main/register. Крім того, за наданою Ліцензіатом 

інформацією, Підприємство не укладало з Оператором ринку договорів про участь у ринку 

«на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку.  
 

ПОСП «Уманський тепличний комбінат» взагалі не подавало заявок на продаж електричної 

енергії на РДН, а вироблену трьома когенераційними установками загальною установленою 

потужністю 6 МВт електроенергію використовувало для власних виробничих потреб (освітлення 

https://www.oree.com.ua/index.php/main/register
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теплиць та роботи виробничого обладнання), а також продавало за двостороннім договором, 

укладеним з ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ».  

З травня 2021 року у зв’язку зі збільшенням вартості природного газу когенераційні 

установки Ліцензіата не включались в роботу. 

 

7. підпункту 23 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 22 пункту 2.2 

(у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467 

щодо обов’язку ліцензіата бути постачальником 

послуг з балансування у випадках і відповідно до 

порядку та умов, визначених правилами ринку 

 

 

 

 

Відповідно до визначення типів генеруючих одиниць, наведеного у Кодексі системи  

передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» має генеруючі одиниці типу В. Таким чином, 

відповідно до пункту 4.2.6 розділу IV ПРЕЕ, Товариство зобов’язане брати участь у 

балансуючому ринку. 

Встановлено, що ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» не є постачальником 

послуг з балансування. Ліцензіат відсутній у Реєстрі постачальників послуг з балансування, 

розміщеному на вебсайті Адміністратора розрахунків. 
  

8. підпункту 29 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 28 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

 

 

 

пункту 5.8 глави 5 розділу Х 

Кодексу системи передачі, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 

(далі – КСП) 

у частині обов’язку ліцензіата надавати 

оператору системи передачі технічну документацію, 

звіти та інформацію, що необхідні для здійснення 

диспетчерського управління оператором системи 

передачі, в обсягах та порядку, визначених 

кодексом системи передачі, правилами ринку та 

іншими нормативно-правовими актами, що 

регулюють функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

відповідно до якого користувачі, а також 

користувачі системи розподілу, електроустановки 

яких знаходяться в оперативному віданні ОСП, 

повинні передбачати на своїх диспетчерських 

пунктах управління автоматичне введення в 

оперативно-інформаційні комплекси телеметричної 

інформації від пристроїв телемеханіки та виведення 

інформації з оперативно-інформаційних 

комплексів на пристрої відображення, а також 

установлювати систему гарантованого 

електроживлення пристроїв телемеханіки та 

зв’язку 
 

 

Відповідно до положень частини другої статті 2 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» (далі – Закон), основні умови діяльності учасників ринку електричної енергії та 

взаємовідносини між ними визначаються нормативно-правовими актами, що регулюють 

впровадження цього Закону, зокрема, положеннями Правил ринку, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (далі – Правила ринку), та КСП.  

Згідно з пунктом 1.2 глави 1 розділу І КСП, цей Кодекс є обов’язковим для виконання 

користувачами системи передачі та у визначених ним випадках, користувачами систем розподілу. 

Відповідно до положень пункту 5.8 глави 5 розділу Х КСП, Користувачі, а також користувачі 

системи розподілу, електроустановки яких знаходяться в оперативному віданні ОСП, повинні 

передбачати на своїх диспетчерських пунктах управління автоматичне введення в 
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оперативно-інформаційні комплекси телеметричної інформації від пристроїв  

телемеханіки та виведення інформації з оперативно-інформаційних комплексів на 

пристрої відображення, а також установлювати систему гарантованого електроживлення 

пристроїв телемеханіки та зв’язку. Згідно з пунктом 6.2 глави 6 розділу ХI КСП, послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління надаються ОСП на підставі 

двостороннього договору між ним та, зокрема, виробником електричної енергії з генеруючими 

одиницями типу В. 

Відповідно до пункту 3.2.3 розділу 3.2 Типового договору про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, до обов'язків Користувача належить 

забезпечення наявності обладнання зв’язку для передачі в режимі реального часу з належним 

захистом таких сигналів: від генеруючого об'єкта до диспетчерських пунктів оператора системи 

передачі (ОСП), Виконавця: сигнал індикації стану нормованого первинного регулювання 

частоти FSM (ув./вимк.); планова активна потужність (за графіком); фактичне значення активної 

потужності; фактичні завдання по активній потужності для відповідного відхилення частоти; 

статизм і зона нечутливості. Так, пунктом 5.5 глави 5 розділу Х КСП визначено вимоги до систем 

збору та передачі телеметричної інформації, а пунктом 5.3 глави 5 розділу Х КСП передбачено, 

що інформаційний обмін з пунктами управління повинен здійснюватися згідно з вимогами та 

протоколами відповідних нормативно-технічних документів - стандартів ІЕС. Побудова 

оперативно-інформаційних комплексів телеметричної інформації зазначеними виробниками має 

здійснюватися шляхом організації VPN-каналів для шлюзу обміну технологічною інформацією з 

ОСП, передача даних телеметрії в реальному часі має відбуватися за Протоколом інформаційного 

обміну відповідно до міжнародного стандарту щодо видачі диспетчерських команд. 
 

Станом на момент проведення даної перевірки ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» не забезпечило виконання вищезазначених вимог. 

 

9. підпункту 35 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 34 пункту 2.2 

(у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 36 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 35 пункту 2.2 

(у редакції, що діяла з 20.10.2020) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

у частині обов’язку ліцензіата надавати 

учасникам ринку дані та інформацію, необхідні для 

виконання ними їхніх функцій на ринку 

електричної енергії, в обсягах та порядку, 

визначених правилами ринку, кодексом системи 

передачі, кодексом систем розподілу, кодексом 

комерційного обліку та іншими нормативно-

правовими актами, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, у тому числі дані та 

інформацію оператору системи передачі для 

підготовки звіту з оцінки відповідності 

(достатності) генеруючих потужностей; 
 

у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися 

вимог щодо надання, захисту, розкриття та 

оприлюднення інформації на ринку електричної 

енергії, визначених Законом України «Про ринок 

електричної енергії» та іншими нормативно-

правовими актами, нормативними документами, 

що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії 

 
 

Постановою НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (чинна з 10.10.2018) затверджено Порядок збору 

та передачі даних щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на 

платформі прозорості ENTSO-E (далі – Порядок). 

Порядок поширюється на оператора системи передачі електричної енергії (далі – ОСП), 

операторів систем розподілу електричної енергії, суб'єктів господарювання, що провадять 

діяльність з виробництва електричної енергії, зі встановленою потужністю одиниці  
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генерації 1 МВт та більше, на споживачів з встановленою потужністю одиниць споживання  

100 МВт і більше та на оператора ринку. 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 (далі – Постанова №459) 

суб’єкт господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, 

розробив, затвердив та розмістив на своєму офіційному веб-сайті Інструкцію щодо подання та 

публікації даних на ринку електричної енергії (далі – Інструкція). 

Інструкція була погоджена постановою НКРЕКП від 15.07.2020 № 1388 та оприлюднена на 

вебсайті ПРАТ «НЕК Укренерго» 17.07.2020. 

Відповідно до пункту 3 Постанови № 459 власники первинних даних, визначені 

Порядком, не пізніше двох місяців з дня оприлюднення Інструкції на веб-сайті суб’єкта 

господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, повинні 

забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб’єкту господарювання, що 

здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, згідно з Інструкцією. 

Відповідно до пункту 2.2. Порядку власники первинних даних зобов'язані надавати ОСП 

(або надавачу даних) дані/інформацію згідно з додатком до цього Порядку,  у формі та у 

порядку,  визначених Інструкцією. Дані/інформація, що надаються власниками первинних 

даних, мають бути повними та достовірними. 

Відповідно до пункту 2.3 Порядку, у разі ненадання (повністю або частково), несвоєчасного 

надання або у разі виявлення ОСП/надавачем даних надання власниками первинних даних 

недостовірних даних/інформації, необхідних  для  передачі  на  платформу  прозорості  ENTSO-

E, ОСП/надавач даних повинні звернутися до власника первинних даних щодо 

уточнення/виправлення/доповнення відповідних даних/інформації. У разі відмови власника 

первинних даних в уточненні/виправленні/доповненні даних/інформації ОСП/надавач даних 

звертаються до Регулятора для прийняття відповідних рішень у межах повноважень. 

 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» не надало комісії з перевірки 

інформацію про звернення до Оператора системи передачі для здійснення інформаційного 

обміну відповідно до Інструкції та копії таких звернень із копіями підтверджуючих документів 

на виконання вимог постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 та Порядку збору та передачі даних 

щодо функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості 

ENTSO-E, що може свідчити про відсутність таких звернень. 

 

ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» у своїх поясненнях, наданих листом  

від 21.02.2022 № 186, зазначає, що звернувся листом від 17.02.2022 № 184 до Оператора 

системи передачі для з’ясування необхідності та порядку інформаційного обміну відповідно до 

Інструкції, постанови НКРЕКП від 19.06.2018 № 459 та Порядку збору та передачі даних щодо 

функціонування ринку електричної енергії для оприлюднення на платформі прозорості  

ENTSO-E, але підтверджуючих документів до пояснень не надано. 

 

10. підпункту 3 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії № 1467  

 

 

 

 

 

 

пункту 2.1.1 глави 2.2 розділу ІІ 

Кодекс комерційного обліку 

електричної енергії, 

затверджений постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 311 

 
 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись 

технологічних вимог, зокрема, забезпечувати та 

здійснювати комерційний облік електричної енергії 

та обмін даними комерційного обліку відповідно до 

правил ринку та кодексу комерційного обліку, 

інших нормативно-правових актів та нормативних 

документів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

щодо здійснення ППКО комерційного обліку 

електричної енергії на ринку електричної енергії 
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У ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» функціонує автоматична система 

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) на базі сертифікованих багатофункціональних 

лічильників, які забезпечують вимірювання обсягів виробництва та споживання активної і 

реактивної електричної енергії; погодинний облік даних електричної енергії, передачу, обробку 

та зберігання інформації в базі даних АСКОЕ; підготовку і формування звітних документів; 

формування і відправку макетів даних. 

Для виконання зобов'язань, визначених цим Кодексом, учасникам ринку дозволяється 

залучати ППКО, що мають відповідну реєстрацію в адміністратора комерційного обліку (АКО). 

Встановлено, що ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ»  самостійно виконує 

зазначені функції ППКО, однак не зареєстровано на сайті НЕК «УКРЕНЕРГО»  як постачальник 

послуг комерційного обліку. 

 

Ліцензіат усунув зазначене порушення до початку даної перевірки, уклавши з  

ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Договір від 10.01.2022 № 02/22 про надання інформаційних 

послуг. 

 

Довідково: 

Виробництво електричної енергії на ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» 

здійснюється на трьох когенераційних установках, які працюють на природному газі. 

Загальна встановлена електрична потужність генеруючого обладнання з виробництва 

електричної енергії становить 6 000 кВт. 

Всю вироблену КГУ електроенергію використовувало для власних виробничих потреб 

(освітлення теплиць та роботи виробничого обладнання), а також продавало за двостороннім 

договором. 

За період з 25.06.2015 по 01.07.2019 тарифи на відпуск електричної енергії для ПОСП 

«УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» встановлювались НКРЕКП відповідно до 

постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 12.10.2005 № 898 та 

рішення про встановлення тарифів оформлювалось постановою, при цьому структура тарифів не 

встановлювалась. 

Протягом періоду, що перевірявся Товариство не розробляло та не затверджувало в 

НКРЕКП Інвестиційну програму з виробництва електричної енергії. 
 

 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 
 

 

1. Застерегти ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 02779234) щодо недопущення 

надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

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 

ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКИЙ 

ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні: 

 

1) оприлюднити на вебсайті ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» фінансову 

звітність та аудиторські висновки до фінансової звітності за 2019 – 2020 роки; 
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2) привести у відповідність до вимог Порядку опублікування інформації про частку 

кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на 

навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, умови договору купівлі-

продажу електричної енергії, укладеного з ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ»; 

 

3) забезпечити укладення обов’язкових договорів з АТ «ОПЕРАТОР РИНКУ» та 

реєстрацію на ринку «на добу на перед»/внутрішньодобовому ринку, відповідно до вимог 

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

 

4) забезпечити укладення договору про участь у балансуючому ринку з НЕК «УКРЕНЕРГО»; 

 

5) забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії при побудові системи телеметричної інформації для 

обміну технологічною інформацією між оператором системи передачі та користувачем системи 

передачі/розподілу, відповідно до вимог Кодексу системи передачі, зареєстрованого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309; 

 

6) забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб’єкту господарювання, 

що здійснює господарську діяльність з передачі електричної енергії, на виконання вимог 

постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 459. 

 

Про виконання зобов’язань, зазначених у цьому пункті, поінформувати НКРЕКП та Сектор 

НКРЕКП у Черкаській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів протягом 10 робочих днів після спливу трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану в Україні. 
 

 

Директор Департаменту   

ліцензійного контролю                                                  Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження ПОСП 

«УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» щодо недопущення 

надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії та здійснення 

заходів державного регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 31 травня 2022 року  

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

перевірки від 14 лютого 2022 року № 108, 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, 

постанови НКРЕКП від 01 лютого 2022 року № 196 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ», на підставі посвідчення на проведення планової перевірки 

від 05 січня 2022 року № 9, установлено, що ПРИВАТНО-ОРЕНДНИМ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 02779234) не дотримано вимоги нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, 

порушено Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності  

з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08 лютого 

1996 року № 3 (далі – Умови та Правила з виробництва електричної енергії), 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва 
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електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 22 березня 2017 року 

№ 309 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309),  

та Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року  

№ 1467 (далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

частини першої статті 67 Закону України «Про ринок електричної енергії», 

відповідно до якої, зокрема, для участі на ринку «на добу наперед» учасники 

ринку укладають з оператором ринку договір про участь у ринку «на добу 

наперед», типова форма якого є невід'ємною частиною правил ринку «на добу 

наперед»; 

Правил ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 307, а саме: 

пункту 10.11 розділу Х (у редакції, що діяла до 04 грудня 2020 року) щодо 

обов’язкового подання виробниками електричної енергії, крім мікро, міні та 

малих гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну 

енергію з альтернативних джерел енергії та імпортерів, заявки на продаж 

електричної енергії на РДН не менше 10 % від сумарного обсягу відпуску 

електричної енергії всіма одиницями відпуску електричної енергії  

у кожному розрахунковому періоді доби постачання; 

пункту 10.10 розділу Х (у редакції, що діяла з 04 грудня 2020 року), 

відповідно до якого для виробників електричної енергії, крім мікро-, міні-, малих 

гідроелектростанцій та електричних станцій, що виробляють електричну енергію 

з альтернативних джерел енергії, та імпортерів у кожному розрахунковому 

періоді доби постачання гранична нижня межа обов'язкової заявки щодо 

продажу електричної енергії на РДН становить 10 відсотків  

від сумарного обсягу відпуску електричної енергії всіма одиницями відпуску 

такого виробника в цьому розрахунковому періоді; 

пункту 5.8 глави 5 розділу Х Кодексу системи передачі, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, відповідно до якого 

користувачі, а також користувачі системи розподілу, електроустановки яких 

знаходяться в оперативному віданні ОСП, повинні передбачати на своїх 

диспетчерських пунктах управління автоматичне введення в оперативно-

інформаційні комплекси телеметричної інформації від пристроїв телемеханіки 

та виведення інформації з оперативно-інформаційних комплексів на пристрої 

відображення, а також установлювати систему гарантованого електроживлення 

пристроїв телемеханіки та зв’язку; 

пункту 2.1.1 глави 2.2 розділу ІІ Кодексу комерційного обліку, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311, щодо 

здійснення ППКО комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної 

енергії; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

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

пункту 7 у частині сплати суб’єктами господарювання внесків  

на регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету 

протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним, та надання 

до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіту про сплату внеску на 

регулювання за формою № 20-НКРЕКП (квартальна) не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати; 

пункту 5.1 глави 5 Порядку опублікування інформації про частку кожного 

джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на 

навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, 

згідно з яким учасники ринку, які здійснюють продаж електричної енергії за 

двосторонніми договорами, зобов’язані зазначати в договорі інформацію про 

частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної 

енергії, за звітний період: квартал та рік, з помісячною розбивкою; 

пункту 3 постанови Національної комісії регулювання електроенергетики 

України від 20 лютого 2002 року № 159 «Про надання фінансової звітності 

ліцензіатами НКРЕ» у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з виробництва 

електричної енергії, подавати до НКРЕКП квартальну фінансову звітність не 

пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річну – не пізніше  

20 лютого, наступного за звітним року, на паперовому носії, а також 

електронною поштою; 

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 НКРЕКП» у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з 

виробництва електричної енергії, подавати до НКРЕКП на паперовому носії і в 

електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових 

носіях до 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної 

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

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», до 20 лютого, наступного за 

звітним роком, копії 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 1 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 виключно в електронному вигляді до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом фінансову звітність: № 1 «Баланс (звіт 

про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 
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дохід)»; до 05 березня року, наступного за звітним, річну фінансову звітність:  

№ 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; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та теплової 

енергії», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257,  

а саме: 

пункту 2.2 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіати надають форму 

звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного після звітного) 

поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП; 

пункту 2.9 розділу ІІ, відповідно до якого ліцензіат забезпечує 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 1-НКРЕ; 

пунктів 4.1, 4.2, 4.3 розділу ІV, якими передбачено, що графа 2 

заповнюється згідно з показами приладів обліку за період з початку року; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-

енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої 

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

пункту 2.3 розділу II, відповідно до якого ліцензіати надають форму 

звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 25 числа 

наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та 

електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу 

НКРЕКП; 

пункту 2.7 розділу II, відповідно до якого ліцензіат забезпечує 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-

енерговиробництво; 

пункту 3.18 розділу III, відповідно до якого, зокрема, графа 3 рядка 200 

заповнюється згідно з показами лічильників за період з початку року; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати  

та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, а саме: 

пункту 2.2 глави 2 у частині обов’язку ліцензіата подавати форми звітності 

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше                        

30 числа місяця, наступного за звітним періодом, крім додатка 3 «Інформація про 

обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії  

та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної 

енергії)», який подається до НКРЕКП та її територіального органу  

у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на 
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паперовому носії за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом; 

пункту 2.10 глави 2 у частині ґрунтування всіх показників форми звітності 

на достовірних даних первинного (бухгалтерського) обліку, що забезпечує 

можливість порівняння і контролю даних; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП- виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії 

та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого  

2019 року № 282, а саме: 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.10 глави 2 щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна) в частині ґрунтування всіх 

показників форми звітності на достовірних даних первинного (бухгалтерського) 

обліку, що забезпечує можливість порівняння і контролю даних; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, 

у частині обов’язку ліцензіата подавати додаток 3 «Інформація про обсяг чистого 

доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та виробництва теплової 

енергії (у разі комбінованого виробництва електричної енергії)» до форми 

звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) до НКРЕКП та її територіального органу  

у відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на 

паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III квартали до 26 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт про загальну 

характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо подання форми звітності  

№ 1 Т-НКРЕКП щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про купівлю-продаж 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня  

2019 року № 450, щодо подання форми звітності № 2-НКРЕКП щокварталу  

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку 
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допоміжних послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо подання форми звітності  

№ 3-НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) «Звіт про 

місячні обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо подання форми звітності  

№ 4 Т-НКРЕКП щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

підпункт 3.1.1 пункту 3.1 Умов та Правил з виробництва електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП фінансову звітність, 

передбачену Мінфіном та Держстатом України, і додаткову звітність, визначену 

НКРЕКП в установленому порядку; 

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309, а саме: 

підпункт 9 пункту 2.3 у частині обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП 

документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

підпункт 5 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, а саме пунктом 2 

постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії» щодо обов’язку ліцензіата привести свою господарську 

діяльність у відповідність до вимог цієї постанови та подати до НКРЕКП 

документи і відомості, визначені частиною третьою статті 15 Закону України 

«Про ліцензування видів господарської діяльності», протягом трьох місяців  

з дня офіційного опублікування цієї постанови; 

підпункт 7 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на 

регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП; 

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункт 3 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) щодо 

обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів 

кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються 

рішенням НКРЕКП; 

підпункт 9 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року)  

у частині 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; 

підпункт 15 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 14 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) у частині 

укладення договорів, які є обов'язковими для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 
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підпункт 23 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 22 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) щодо 

обов’язку ліцензіата бути постачальником послуг з балансування у випадках  

і відповідно до порядку та умов, визначених правилами ринку;  

підпункт 29 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 28 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) у частині 

обов’язку ліцензіата надавати оператору системи передачі технічну 

документацію, звіти та інформацію, що необхідні для здійснення 

диспетчерського управління оператором системи передачі, в обсягах та порядку, 

визначених кодексом системи передачі, правилами ринку та іншими 

нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

підпункт 35 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 34 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) у частині 

обов’язку ліцензіата надавати учасникам ринку дані та інформацію, необхідні 

для виконання ними їхніх функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та 

порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом 

систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-

правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, у 

тому числі дані та інформацію оператору системи передачі для підготовки звіту 

з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей; 

підпункт 36 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 35 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) у частині 

обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та 

оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом 

України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими 

актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

підпункт 43 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 42 пункту 2.2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) щодо 

обов’язкової перевірки незалежним аудитором річної фінансової звітності 

ліцензіата та її розміщення на вебсайті ліцензіата у встановленому 

законодавством порядку; 

підпункт 3 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата дотримуватись 

технологічних вимог, зокрема, забезпечувати та здійснювати комерційний облік 

електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил 

ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та 

нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні  



8 

 

з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, введеного відповідно до Указу 

Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженого 

Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  

від 18 квітня 2022 року № 259/2022 та від 17 травня 2022 року № 341/2022, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Застерегти ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ 

ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 

02779234) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

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 ПРИВАТНО-ОРЕНДНЕ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні: 

1) оприлюднити на вебсайті ПОСП «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ 

КОМБІНАТ» фінансову звітність та аудиторські висновки до фінансової 

звітності за 2019 – 2020 роки; 

2) привести у відповідність до вимог Порядку опублікування інформації 

про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, та вплив на навколишнє природне середовище, спричинений 

виробництвом електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 26 квітня 2019 року № 642, умови договору купівлі-продажу електричної 

енергії, укладеного з ТОВ «ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ»; 

3) забезпечити укладення обов’язкових договорів з АТ «ОПЕРАТОР 

РИНКУ» та реєстрацію на ринку «на добу на перед»/внутрішньодобовому ринку, 

відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

4) забезпечити укладення договору про участь у балансуючому ринку  

з НЕК «УКРЕНЕРГО»; 

5) забезпечити дотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії при побудові системи 

телеметричної інформації для обміну технологічною інформацією між 

оператором системи передачі та користувачем системи передачі/розподілу, 

відповідно до вимог Кодексу системи передачі, зареєстрованого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309; 
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6) забезпечити на постійній основі подання та оновлення даних суб’єкту 

господарювання, що здійснює господарську діяльність з передачі електричної 

енергії, на виконання вимог постанови НКРЕКП від 19 червня 2018 року № 459. 

Про виконання зобов’язань, зазначених у цьому пункті, поінформувати 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Черкаській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів протягом 10 робочих днів після спливу 

трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні. 

 

 

Голова НКРЕКП                                К. Ущаповський 


