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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ТОВ «РЦЗ» 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, на 

підставі постанови НКРЕКП від 11 лютого 2022 року № 244 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «РЦЗ» та посвідчення на проведення планової 

перевірки від 02 лютого 2022 року № 111 НКРЕКП здійснено планову перевірку 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38840201) (далі –  

ТОВ «РЦЗ», Товариство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку 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 № 1467), за період діяльності з 01 вересня 

2017 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки 

від 21 лютого 2022 року № 130 (далі – Акт перевірки № 130). 

ТОВ «РЦЗ» листом від 28 лютого 2022 року № 35 надано до НКРЕКП письмові 

пояснення та обґрунтування до Акта перевірки № 130 (далі – Пояснення ліцензіата), які 

опрацьовано. 

Так зазначеним Актом перевірки № 130 встановлено та зафіксовано наступне: 

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини четвертої  

статті 30 Закону України «Про 

ринок електричної енергії»  

від 13 квітня 2017 року 

№ 2019-VIII 

 

підпункту 9 пункту 2.3 глави 2 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії 

№ 309 
 

підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов №1467 

щодо обов’язку виробників дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії;  
 

щодо обов’язку ліцензіата надавати НКРЕКП 

документи, інформацію та звітність, необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень, в обсягах 

та у строки, встановлені НКРЕКП; 

 
 

в частині обов’язку ліцензіата надавати до 

НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, 

відомості, звітність), необхідні для виконання 



2 

 

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

 

 

 

 

підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов №1467 

(у редакції, що діє з 20.10.2020) 

 

 

 

 
 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції 

щодо заповнення форми  

звітності № 1-НКРЕ (місячна) 

«Звіт про використання палива 

ліцензіатом з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року 

№ 1257 
 

пункту 2.3 розділу ІІ Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 

(квартальна) «Звіт про 

ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 04 жовтня 2012 року 

№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 лютого 2019 року № 282 

(далі – Інструкція 4-НКРЕКП) 

(в редакції , що діяла до 18.02.2021) 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

 4-НКРЕКП  
(в редакції , що діяла до 18.02.2021) 

 

 

 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах 

та у строки (не менше десяти робочих днів для 

надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені НКРЕКП; 
 

в 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’язку ліцензіата надавати форму 

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

наступного після звітного) поштою на паперовому 

носії та електронною поштою до НКРЕКП та 

територіального підрозділу НКРЕКП у відповідному 

регіоні; 

 

 
 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати форму 

звітності № 6-НКРЕ щокварталу (не пізніше 25 

числа наступного місяця після звітного періоду) 

поштою на паперовому носії та електронною 

поштою до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП; 

 

 

 

 
  

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата форму звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не 

пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за 

звітним;  

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата додатка 3 «Інформація про обсяг чистого 

доходу від діяльності з виробництва електричної 

енергії та виробництва теплової енергії (у разі 
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пункту 2.7 Інструкції 4-НКРЕКП 

 

 

 

 
пункту 3.7 Інструкції 4-НКРЕКП 

(в редакції , що діяла до 18.02.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції  

4-НКРЕКП 

(в редакції , що діяла з 18.02.2021) 

 

 

 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції  

4-НКРЕКП 

(в редакції , що діяла з 18.02.2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбінованого виробництва електричної енергії)», 

який подається 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 забезпечення ліцензіатом достовірності 

інформації, зазначеної ним у формі звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна); 

 

яким встановлено, що у додатку 3 «Інформація 

про обсяг чистого доходу від діяльності на ринку 

електричної енергії в рамках ліцензованої 

діяльності (з виробництва електричної енергії, 

надання допоміжних послуг на ринку електричної 

енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг 

чистого доходу від діяльності з виробництва 

теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних 

установках» зазначається інформація щодо чистого 

доходу ліцензіата від діяльності з виробництва 

електричної енергії, надання допоміжних послуг  

на ринку електричної енергії, трейдерської 

діяльності тощо та від діяльності з виробництва  

теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних 

установках; 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП форму звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не 

пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним 

періодом, за рік - до 01 березня року; 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП додаток 3 «Інформація про обсяг чистого 

доходу від діяльності на ринку електричної енергії в 

рамках ліцензованої діяльності (з виробництва 

електричної енергії, надання допоміжних послуг на 

ринку електричної енергії, трейдерської діяльності 

тощо) та про обсяг чистого доходу від діяльності з 

виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, 

атомних електростанціях і когенераційних 

установках» за I, II, III квартали до 26 числа місяця, 
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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 

постановою НКРЕКП 

від 28 лютого 2019 року № 282  

(далі – Інструкція 4а-НКРЕКП) 

(в редакції , що діяла до 18.02.2021) 

 

 
пункту 2.2 глави 2 Інструкції  

4а-НКРЕКП 

(в редакції , що діяла з 18.02.2021) 

 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт 

про місячні обсяги виробництва 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2В-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (квартальна) «Звіт 

про купівлю-продаж електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

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 до 13.10.2018) 

 

наступного за звітним кварталом, за IV квартал - до 

01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної 

та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП та 

її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 

числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної 

та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП щомісячно 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

щодо подання форми звітності № 4 В-НКРЕКП 

щороку до 25 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 2 В-НКРЕКП 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі 

з виробництва електричної енергії, що є суб'єктами 

малого підприємництва подавати скорочену за 

показниками річну фінансову звітність: форма  

№ 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові 

результати» до НКРЕКП та до територіального 

органу НКРЕКП у відповідному регіоні до 28 лютого 

наступного за звітним року; 
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абзацу другого пункту 7 Порядку 

розрахунку та встановлення 

ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 491  

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. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «РЦЗ» з порушенням встановлених термінів  

подало наступні форми звітності: 

До НКРЕКП (на паперових носіях): 

- № 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та 

теплової енергії» за січень, квітень, травень, вересень, жовтень 2019 року – від 2 до 10  днів; 

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

суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за ІІІ квартал 2019 року 

– на 48 днів; 

- № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» в паперовому вигляді за лютий, березень, 

травень, липень-вересень, листопад, грудень 2020 року – від 1 до 35 днів; 

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І квартал 

2020 року – на 4 дні; 

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП в паперовому вигляді за IV квартал 2019 року – 

на 11  днів, за I квартал 2020 року – на 7 днів, ІІІ квартал 2020 року – на 1 день;  

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії» за січень, лютий та листопад 2020 року – від 3 до 59  днів; 

- річну фінансову звітність за 2017 рік – на 98 днів. 

До НКРЕКП (в електронному вигляді): 

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії» за січень та лютий 2020 року – на 59 днів та 30 днів 

відповідно. 

 

До НКРЕКП (з накладенням кваліфікованого електронного підпису): 
- № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» за березень 2021 року – на 10 днів; 

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І квартал 

2021 року – на 10 днів; 

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за IV квартал 2020 року – на 24 дні, за I квартал  

2021 року – на 14 днів та ІІ квартал 2021 року – на 2 дні; 

- № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії» за березень 2021 року  –  на 10 днів; 

- № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж 

електричної енергії» за І квартал 2021 року – на 10 днів. 

 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (на паперових носіях): 

- № 1-НКРЕ «Звіт про використання палива ліцензіатом з виробництва електричної та 

теплової енергії» за вересень-листопад 2017 року – від 3 до 34 днів, за січень, березень-

травень 2018 року – від 3 до 7 днів, за січень, травень, вересень 2019 року – від 2 до 10 днів; 

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

господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» за ІV квартал 2017 року –  

на 4 дні, за І квартал 2018 року – на 7 днів, за ІІІ квартал 2019 року – на 48 днів; 
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- № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» за лютий, березень, травень, липень-вересень, 

листопад 2020 року – від 1 до 42 днів; 

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за І квартал 

2020 року – на 13 днів; 

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за IV квартал 2019 року – на 11 днів, за I квартал 

2020 року – на 16 днів та ІІІ квартал 2020 року – на 3 дні; 

- Форма № 20-НКРЕКП «Звіт про сплату внесків на регулювання» (квартальна) за  

І квартал 2018 року – на 21 день, ІІ та ІV квартали  2020 року – на 1 та 2 дні відповідно, за  

ІІ та ІV  квартали 2021 року на 16 та 14 днів відповідно; 

- річну фінансову звітність за 2017 рік – на 147 днів.  

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «РЦЗ» не подано наступні форми 

звітності: 

до НКРЕКП (на паперових носіях): 

- № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року;  

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за ІІ-ІІІ квартал 

2019 року; 

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року. 

до НКРЕКП (в електронному вигляді): 

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»  

за ІІ-IV квартали 2019 року. 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області (на паперових носіях) 

- № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року;  

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» за ІІ-ІІІ квартал 

2019 року; 

- Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року. 

Комісією з перевірки здійснено аналіз та перевірку даних, наведених у формах звітності, 

наданих Товариством за період, що перевірявся із даними, наведеними у первинній документації, 

та встановлено наступне. 

У формах звітності № 4-НКРЕКП за 2020 та 2021 роки Товариством не заповнено 

показники стовпців 1 та 2 за кодами рядків 105, 110, 115, 120, 125, а саме «Усього операційних 

витрат, у т. ч.», «матеріальні витрати», «витрати на оплату праці», «відрахування на соціальні 

заходи», «амортизація», «інші операційні витрати». 

Також комісією з проведення перевірки виявлено невідповідність показника «Чистий 

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 205) форми звітності 

№ 4-НКРЕКП та зазначеному в Додатку 3 до форми звітності № 4-НКРЕКП за  

2020-2021 роки даним первинної документації, а саме Актам купівлі-продажу електричної 

енергії ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ». 

 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.02.2022 № 35,  Товариство 20.02.2022 

надало до НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області скориговані форми 

звітності № 4-НКРЕКП за 2020 та 2021 роки та Додатки № 3 до форми звітності  

№ 4-НКРЕКП з накладанням КЕП. 
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Крім того, ТОВ «РЦЗ» надано у електронному вигляді до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області форми № 4-НКРЕКП та додатку № 3 в її складі за  

II- IV квартали 2019 року листами № 28/02-1 та № 29 від 28.02.2022 року.  

Листом від 26.03.2022 № 26/03-22-1 ТОВ «РЦЗ» надіслало до НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді звіти: 

          - № 4а – НКРЕКП - виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень 2019 року,  

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

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності» та Додаток 

3 до форми № 4-НКРЕКП за ІІ-ІІІ квартал 2019 року. 

 
 

2

2 

пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

від 13 квітня 2017 року 

№ 2019-VIII 

 
підпункту 5 пункту 2.3 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії 

№ 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
підпункту 5 пункту 2.2  

Ліцензійних умов №1467 

(у редакції, що діє з 20.10.2020) 

 

щодо обов’язку виробників дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії;  

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням, зокрема 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; 

 

інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних 

умов, протягом щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати рішення НКРЕКП у строки, 

встановлені відповідним рішенням, зокрема 

пунктом 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня  2020 

року № 1571 «Про затвердження змін до Ліцензійних 

умов провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії», щодо обов’язку 

ліцензіата подати до НКРЕКП трьох місяців з дня 

набрання чинності цієї постанови. 

 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії», ліцензіати мають привести свою господарську діяльність у відповідність до 

вимог цієї постанови та подати до органу ліцензування документи та 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 вересня 

2017 року. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «РЦЗ» листом від 23 травня 2019 року №23/05 (вх. 

НКРЕКП від 23 травня 2019 року №10080/1-19) надано до НКРЕКП засвідчені копії 

документів, що підтверджують технічні характеристики обладнання, зокрема копії технічних 
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паспортів електрогенеруючого обладнання, Відомість про місця та засоби провадження 

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

№ 309). 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571  

«Про затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

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

виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 

постановою (20 жовтня 2020 року) тобто до 21 січня 2021 року мають подати до НКРЕКП 

інформацію згідно з додатком 3 (Інформація 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») 

до Ліцензійних умов. 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «РЦЗ» не надано до НКРЕКП «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 з 

виробництва електричної енергії № 1467. 

 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 28.02.2022 №35,  Товариство листом 

від 22.02.2022 № 22/02 надало до НКРЕКП «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 № 1467. 

 

3

3 

пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

від 13 квітня 2017 року 

№ 2019-VIII 

 
підпункту 7 пункту 2.3  

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії 

№ 309 

 
підпункту 9 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов №1467 

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

 

 

 

 
підпункту 8 пункту 2.2 глави 2 

Ліцензійних умов №1467 

(у редакції, що діє з 20.10.2020) 

 

 

щодо обов’язку виробників дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, 

наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 

 

 

в 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; 

 

в 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 
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пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 

 06 квітня 2017 року № 491  

(далі – Порядок № 491) 

 

 

 
абзацу першого пункту 7  

Порядку № 491 

 

 

 

пункту 2 Пояснень щодо 

заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт 

про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491 

 

надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені 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. Внески на регулювання були 

сплачені Ліцензіатом у повному обсязі, що 

підтверджується даними виписок Державної 

казначейської служби України; 

 

в частині обов’язку ліцензіата сплачувати 

щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету внески на регулювання протягом перших 

30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; 

 

у частині забезпечення достовірності 

інформації, наведеної у звіті. 

 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом оплата внесків на регулювання за I квартал 

2018 року проведена 28.02.2018, тобто, із порушенням терміну сплати на 29 днів. 
 

Комісією з проведення перевірки здійснено перевірку правильності визначення 

Ліцензіатом доходу, що був використаний при розрахунку внеску на регулювання  

шляхом аналізу даних, зазначених за період жовтень 2017 року-червень 2019 року в актах купівлі-

продажу електричної енергії між ТОВ «РЦЗ» та ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та за період липень  

2019 року-лютий 2021 року в актах купівлі-продажу електричної енергії між ТОВ «РЦЗ» та 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», оборотно-сальдових відомостях Товариства та  

встановлено, що Товариством було невірно зазначено розмір чистого доходу в формах звітності 

20-НКРЕКП, зокрема в звітах за ІІ та ІV кварталах 2018 року, ІV квартал 2019 року,  

ІІІ та ІV кварталах 2020 року, що за поясненнями Товариства зумовлено «заокругленням» 

величини чистого доходу, що не вплинуло на визначення внеску на регулювання та невірно 

визначено величину чистого доходу в ІV кварталі 2019 року та І кварталі 2021 року, що є базою 

нарахувань для І кварталу 2020 року та ІІ кварталу 2021 року відповідно, а саме:  
 

Період для 

розрахунку 

чистого 

доходу 

Період, за 

який 

подається 

звіт по 

формі 

№ 20-

НКРЕКП 

Сума чистого доходу 

за формами звітності 

№ 6-НКРЕ (рядок 

145) / № 4-НКРЕКП 

(рядок 205) 

(наростаючим 

підсумком) 

Сума чистого доходу 

по розрахунку за 

формами звітності 

№ 6-НКРЕ/ 

№ 4-НКРЕКП, з яких 

сплачено внески на 

регулювання 

Сума чистого 

доходу, 

відповідно до 

первинної 

документації 

Сума 

чистого 

доходу за 

формою 

звітності 

№ 20-

НКРЕКП 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

ІІІ квартал 

2017 року 

- 
6031,3    

 

ІV квартал 

2017 року 

І квартал 

2018 року 
13192,0 7160,7 7160,61 7160,61 - 

І квартал 

2018 року 

ІІ квартал 

2018 року 
9897,5 9897,5 9897,45 9897,50 +0,05 

ІІ квартал 

2018 року 

ІІІ квартал 

2018 року 
21685,6 11788,1 11788,14 11788,14 - 
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ІІІ квартал 

2018 року 

ІV квартал 

2018 року 
33670,3 11984,7 11984,68 11984,70 +0,02 

ІV квартал 

2018 року 

І квартал 

2019 року 
46358,5 12688,2 12688,20 12688,20 - 

І квартал 

2019 року 

ІІ квартал 

2019 року 
12463,7 12463,7 12463,65 12463,65 - 

ІІ квартал 

2019 року 

ІІІ квартал 

2019 року 
21825,6 9361,9 9361,96 9361,96 - 

ІІІ квартал 

2019 року 

ІV квартал 

2019 року 
33789,0 11963,4 11939,55 11939,56 +0,01 

ІV квартал 

2019 року 

І квартал 

2020 року 
43104,4 9315,4 9339,23 9315,44 -23,79 

І квартал 

2020 року 

ІІ квартал 

2020 року 
8927,90 8927,90 8925,42 8925,42 - 

ІІ квартал 

2020 року 

ІІІ квартал 

2020 року 
13740,90 4813,00 7492,19 7492,20 +0,01 

ІІІ квартал 

2020 року 

ІV квартал 

2020 року 
16116,00 2376,00 2375,09 2375,10 +0,01 

ІV квартал 

2020 року 

І квартал 

2021 року 
17661,80 1545,80 1460,28 1460,28 - 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал 

2021 року 
430,10 430,10 388,80 430,10 +41,30 

ІІ квартал 

2021 року 

ІІІ квартал 

2021 року 
430,10 0,00 0,00 0,00 - 

ІІІ квартал 

2021 року 

ІV квартал 

2021 року 
430,10 0,00 0,00 0,00 - 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що на момент проведення перевірки ТОВ 

«РЦЗ» має переплату внеску на регулювання в сумі 0,248 тис. грн. 
 

Відповідно до пояснень ТОВ «РЦЗ», наданих листом від 28 лютого 2022 року № 35 (мовою 

документу): «…Розбіжності у нарахуванні та сплаті внесків на регулювання зумовлені 

«заокругленням» величини чистого доходу, що не вплинуло на визначення внеску на регулювання. 

На даний час в нашого підприємства переплата за внесками на регулювання становить 

248 грн…».  
 

4 

пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

від 13 квітня 2017 року 

№ 2019-VIII 

 
пункту 12 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

від 13 квітня 2017 року 

№ 2019-VIII 

 

 

 
підпункту 4 пункту 2.3 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії 

№ 309 

 
підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов № 1467 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з трейдерської діяльності та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії;  

 

щодо обов’язку виробників у визначеному 

Регулятором порядку публікувати на своєму веб-

сайті інформацію про частку кожного джерела 

енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, та про вплив на навколишнє 

природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 

 

щодо обов’язку у визначеному НКРЕКП порядку 

публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет 

інформацію про частку кожного джерела енергії, яке 

було використане ліцензіатом для виробництва 

електричної енергії за попередній рік; 

 

 

в частині забезпечення функціонування веб-сайту 

ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, 
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(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

 

 

 

 

 
підпункту 38 пункту 2.2 

Ліцензійних умов № 1467 

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

 

 

 

 
підпункту 6 пункту 2.2 

Ліцензійних умов № 1467 

(у редакції, що діє з 20.10.2020) 

 

 

 

 

 

підпункту 37 пункту 2.2 

Ліцензійних умов №1467 

(у редакції, що діє з 20.10.2020) 

 

 

 
  

пункту 2.1 глави 2   

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  
(далі - Порядок № 642) 

 

пункту 6.1 глави 6 Порядку № 642 

вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер 

телефону для звернення, адресу електронної пошти 

для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 

чинного законодавства України; 

 

у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на 

веб-сайті ліцензіата інформацію про частку кожного 

джерела енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, та про вплив на навколишнє 

природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 

 

в частині забезпечення функціонування веб-сайту 

ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, 

вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер 

телефону для звернення, адресу електронної пошти 

для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що 

підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 

чинного законодавства України; 

 

у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на 

веб-сайті ліцензіата інформацію про частку кожного 

джерела енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, та про вплив на навколишнє 

природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 
 

щодо обов’язку виробника оприлюднює 

інформацію про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної 

енергії, за формою, наведеною в додатку 1, шляхом 

розміщення на власному веб-сайті; 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку виробника оприлюднювати 

інформацію про вплив на навколишнє природне 

середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за формою, наведеною  

в додатку 2, шляхом розміщення на власному 

веб-сайті. 
 

Перевіркою встановлено, що у ТОВ «РЦЗ» відсутній власний вебсайт в мережі Інтернет.   

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «РЦЗ» не оприлюднювало на вебсайті 

інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної 
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енергії та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік, за результатами діяльності у  2019-2021 роках. 
 

 

          Довідково: 

ТОВ «РЦЗ» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії на електрогенераторній 

установці з використанням альтернативних джерел енергії (біогаз). Встановлена потужність 

електрогенеруючого обладнання 2 382 кВт. З 15 березня 2021 року не виробляло електричну 

енергію. 

Постановами НКРЕКП «Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію» та 

«Про встановлення «зелених» тарифів на електричну енергію вироблену суб’єктами 

господарювання на об’єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела 

енергії, та надбавки до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання 

українського виробництва» на відповідні періоди встановлювались тарифи для ТОВ «РЦЗ». 

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38840201) 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» протягом трьох місяців після припинення чи 

скасування воєнного стану в Україні забезпечити  функціонування власного вебсайту в 

мережі Інтернет, у якому вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону 

для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень), оприлюднити на 

власному вебсайті інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для 

виробництва електричної енергії та про вплив на навколишнє природне середовище, 

спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік, за результатами 2019-

2021 років та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 

законодавства України, про що повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві 

та Київській 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 ТОВ «РЦЗ» 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 21 лютого 2022 року № 130, 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 11 лютого 2022 року № 244 «Про збільшення  

строку проведення планової перевірки ТОВ «РЦЗ», на підставі посвідчення  

на проведення планової перевірки  від 02 лютого 2022 року № 111,  

установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38840201)  

недотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з виробництва 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 № 1467), а саме: 

пункт 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку виробників дотримуватися ліцензійних 
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умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

пункт 12 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку виробників у визначеному Регулятором 

порядку публікувати на своєму веб-сайті інформацію про частку кожного 

джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про 

вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 

пункт 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 жовтня 2012 року 

№ 1257, відповідно до якої 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; 

пункт 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 жовтня 2012 року № 1257, відповідно до 

якої 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; 

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: 

пункт 2.2 глави 2 (в редакції, що діяла до 18.02.2021) в частині обов’язку 

ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за I квартал, I півріччя, 

9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 

01 березня року, наступного за звітним, 

пункт 2.2 глави 2 (в редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) в частині 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4-

НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за I квартал, 

I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, а додаток 3 «Інформація про 

обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та 

виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної 

енергії)» окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, 
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III квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал 

- до 01 лютого року, наступного за звітним періодом, 

пункт 2.2 глави 2 (в редакції, що діяла з 19 лютого 2021 року) в частині 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП додаток 3 «Інформація про обсяг 

чистого доходу від діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої 

діяльності (з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на 

ринку електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого 

доходу від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках» за I, II, III квартали до 26 числа місяця, наступного 

за звітним кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним 

періодом, 

пункт 2.7 глави 2 щодо забезпечення ліцензіатом достовірності інформації, 

зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна), 

пункт 3.7 глави 3 (в редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) яким 

встановлено, що у додатку 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від 

діяльності на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з 

виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку 

електричної енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу 

від діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках» зазначається інформація щодо чистого доходу 

ліцензіата від діяльності  

з виробництва електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку 

електричної енергії, трейдерської діяльності тощо та від діяльності  

з виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках; 

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 2021 

року № 282 , а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (в редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 

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

та стан розрахунків» до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, 

пункту 2.2 глави 2 (в редакції, що діяла з 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) до НКРЕКП щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

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

моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва 



4 

 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 щодо подання форми звітності № 4 В-НКРЕКП щороку до  

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункт 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2В-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної 

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

щодо подання форми звітності № 2 В-НКРЕКП щокварталу до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

пункт 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 редакції, що діяла до 13 жовтня 2018 року), 

у частині обов’язку ліцензіатів, у тому числі з виробництва електричної енергії, 

що є суб'єктами малого підприємництва подавати скорочену за показниками 

річну фінансову звітність: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про 

фінансові результати» до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП у 

відповідному регіоні до 28 лютого наступного за звітним року; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491 (далі – 

Порядок № 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; 

пункт 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 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491 у частині забезпечення достовірності інформації, наведеної 

у звіті; 

Порядку опублікування інформації про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної енергії, та вплив на навколишнє 

природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, 

затверджений Постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 642, а саме: 

пункт 2.1 глави 2 щодо обов’язку виробника оприлюднювати інформацію 

про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 1, шляхом розміщення на 

власному веб-сайті; 

пункт 6.1 глави 6 щодо обов’язку виробника оприлюднювати інформацію 

про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за формою, наведеною в додатку 2, шляхом розміщення на 

власному веб-сайті; 
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Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 309, а саме: 

підпункт 4 пункту 2.3 щодо обов’язку у визначеному НКРЕКП порядку 

публікувати на своєму веб-сайті в мережі Інтернет інформацію про частку 

кожного джерела енергії, яке було використане ліцензіатом для виробництва 

електричної енергії за попередній рік; 

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 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати 

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

на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП; 

підпункт 9 пункту 2.3 глави 2 в частині обов’язку ліцензіата надавати 

НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для виконання НКРЕКП 

своїх повноважень, в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП; 

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії № 1467, а саме: 

підпункт 5 пункту 2.2  щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням, зокрема пунктом 2 

постанови НКРЕКП від 19 серпня  2020 року № 1571 «Про затвердження змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії», щодо обов’язку ліцензіата подати до НКРЕКП інформацію 

згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов, протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цієї постанови; 

підпункт 7 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року) в 

частині забезпечення функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, у 

якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для 

звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу 

інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

та підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 2020 року)  в 

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 38 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 

2020 року) та підпункт 37 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла з 20 жовтня 

2020 року) у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті ліцензіата 
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інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для 

виробництва електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне 

середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік. 
 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг», у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38840201)   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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» протягом 

трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

забезпечити  функціонування власного вебсайту в мережі Інтернет, у якому 

вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, 

адресу електронної пошти для прийому повідомлень), оприлюднити на власному 

вебсайті інформацію про частку кожного джерела енергії, використаного для 

виробництва електричної енергії та про вплив на навколишнє природне 

середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, за попередній рік, 

за результатами 2019-2021 років та іншу інформацію, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що 

повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 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 


