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Обґрунтування 

до проекту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»  щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»  

та розпорядження НКРЕКП «Про усунення порушення ФГ «ЗАРВАНИЦЯ 

АГРО»  
 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів 

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

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

на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 03 лютого 2022 року № 124, 

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

«ЗАРВАНИЦЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 34438469) (далі – ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО», 

Господарство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, 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), за період діяльності з 13 жовтня 2020 року по 31 грудня  

2021 року, за результатами якої складено Акт від 21 лютого 2022 року № 131.  
 

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не надавало до НКРЕКП письмових пояснень до Акта 

планової перевірки від 21 лютого 2022 року № 131.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла  

до 20 жовтня 2020 року) 

щодо обов’язку ліцензіата зберігати протягом дії 

ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП 

відповідно до вимог цих Ліцензійних умов  

(пункт 1.3 Акта, стор. 5) 

На запит Комісії з проведення перевірки Ліцензіатом не пред’явлено копії заяви про 

отримання ліцензії з виробництва електричної енергії та документів, що додавались до 

заяви, відповідно до опису документів, на підставі яких постановою НКРЕКП від 13 жовтня 

2020 року № 1901 ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» видано ліцензію на право провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, яка є чинною на момент 

проведення перевірки.  

За поясненнями Ліцензіата, копії заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної 

енергії та документів, що додавались до заяви - відсутні.  

При цьому, надано копію наказу ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» від 13 жовтня 2020 року 

№ 13/10/2020 «Про зберігання оригіналів документів протягом дії ліцензії, копії яких 

подавались до НКРЕКП відповідно до вимог Ліцензійних умов», яким відповідальною особою 

за зберігання документації, пов’язаної з ліцензованою діяльністю з виробництва електричної 

енергії призначено головного бухгалтера Господарства. 
 

2 підпункту 1 пункту 2.2  

(у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП 

про всі зміни даних, які були зазначені в документах, 
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року) та підпункту 2 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20 жовтня 

2020 року) Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії 

 

підпункту 4 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

 

 

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії 

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у 

строк, встановлений ліцензійними умовами 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану 

діяльність виключно в межах місць провадження 

господарської діяльності та із застосуванням 

заявлених засобів провадження господарської 

діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих 

до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов; 

 

щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану 

діяльність виключно з використанням засобів 

провадження господарської діяльності, які зазначені в 

документах, що додаються до заяви про отримання 

ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих 

ліцензіатом до НКРЕКП); 

 

в частині провадження ліцензованої діяльності за 

наявності технічної документації на електрогенеруюче 

обладнання; 

(пункт 1.4 Акта, стор. 5,6; 

пункт 3.4 Акта, стор 20-22; 

пункт 4.1 Акта, стор. 38,39) 

Комісією з проведення перевірки, при здійсненні огляду наявного електрогенеруючого 

обладнання ГЕС Соколів та проведенні співставлення даних щодо типу та заводських номерів 

із даними, наведеними Ліцензіатом у Відомості про місця та засоби провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії встановлено наступне:  

Гідротурбіна 

Тип та марка гідротурбіни відповідає типу та марці гідротурбіни вказаної у Відомості про 

місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії. Разом 

з тим, заводський номер 15422 (вказаний на заводській бірці) гідротурбіни обстеженої  

у машинному залі ГЕС Соколів та механічно з’єднаної із генератором не відповідає заводському 

номеру 15122 вказаному у Відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності 

з виробництва електричної енергії. 

Генератор  

Комісією з перевірки, встановлено, що у машинному залі ГЕС Соколів встановлений, 

механічно з’єднаний із гідротурбіною та приєднаний до електричних мереж асинхронний 

двигун – тип та марка І.Т.М.Е. FILIASI ASI 280 V 75-8, заводський номер 151285, потужність 

встановити неможливо у зв’язку із тим, що заводська бірка знаходиться у поганому стані 

та частина даних стерта. Разом з тим, у Відомості про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, вказано як електрогенеруюче 

обладнання - генератор синхронний SIEMENS FL 326/14-6, заводський номер 107760. 

Фактичну встановлену потужність електрогенеруючого обладнання ГЕС Соколів на 

момент проведення перевірки неможливо встановити у зв’язку із тим, що заводські бірки 

знаходяться у поганому стані, частина даних стерті.  

Ліцензіат не пред’явив та не надав на запит комісії з перевірки технічну документацію 

на електрогенеруюче обладнання, яке фактично встановлено, та на момент обстеження було 

задіяне в виробництві електричної енергії. 

Ліцензіатом не надано на запит комісії з перевірки документів, з яких можливо було б 

встановити, коли саме відбулися зміни у переліку електрогенеруючого обладнання, задіяного  

у виробництві електричної енергії. 

Протягом періоду, що перевірявся, Ліцензіат не вносив змін до даних, які були зазначені 

в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. 
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Крім цього, ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не пред’явило та не надало на запит комісії  

з перевірки технічну документацію на електрогенеруюче обладнання, зазначене у Відомості 

про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії  

та на обладнання фактично встановлене у будівлі ГЕС Соколів, а саме не надано технічних 

паспортів: 

– генератора синхронного SIEMENS FL 326/14-6, заводський номер 107760 (заявлений); 

– гідротурбіни VOITH (ФОЙТ), заводський номер 15122 (заявлена); 

– гідротурбіни VOITH (ФОЙТ), заводський номер 15422 (фактично встановлена на 

момент обстеження 15.02.2022); 

– асинхронного двигуна І.Т.М.Е. FILIASI тип ASI 280 V 75-8, заводський номер 151285 

(фактично встановлений, механічно з’єднаний з гідротурбіною та приєднаний до електричних 

мереж на момент обстеження 15.02.2022). 
3 підпункт 8 пункту 2.2 (у редакції,  

що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  
 

 

 

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  

 
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 

 

 

 

 
 

 

підпункту 1 пункту 3.5 глави 3 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 2 пункту 3.5 глави 3 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не 

менше десяти робочих днів для надання копій 

документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 
 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата форми звітності  

№ 4-НКРЕКП 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 форми звітності  

№ 4а-НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

 

яким встановлено, що у рядку 315 «Обсяг 

виробленої енергії» зазначається фактичний обсяг 

виробленої електричної та/або теплової енергії за 

звітний період та за період з початку року, а також 

плановий обсяг виробленої електричної та/або 

теплової енергії згідно з плановими розрахунками 

ліцензіата на наступний місяць; 

 

яким встановлено, що у рядку 320 «Власні потреби» 

зазначається обсяг електричної та/або теплової енергії, 
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підпункту 3 пункту 3.5 глави 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, а 

саме: 

 

пункту 2.1 глави 2 

 

 

підпункту 5 пункту 3.1 глави 3  

 

 

 

 

 

підпункту 6 пункту 3.1 глави 3 

 

 

 

 

 

 

підпункту 7 пункту 3.1 глави 3 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 8 пункту 3.1 глави 3 

 

який споживається ліцензіатом на технологічні 

процеси для виробництва електричної та/або теплової 

енергії за звітний період та за період з початку року,  

а також плановий обсяг споживання енергії на власні 

потреби згідно з нормативами споживання електричної 

енергії на власні потреби на наступний місяць; 

 

яким встановлено, що у рядку 325 «Корисний відпуск 

енергії (розшифрувати в додатку 1), усього, у тому 

числі:» зазначається корисний відпуск електричної 

та/або теплової енергії (з колекторів джерел теплової 

енергії в системи транспортування теплової енергії,  

у тому числі для потреб інших видів діяльності 

ліцензіата, а також для подальшої реалізації теплової 

енергії споживачам) відповідно до показників точок 

комерційного обліку відпущеної електричної енергії 

та/або показників вузлів обліку обсягів виробництва 

теплової енергії; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 4 В щомісяця до 

30 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

яким встановлено, що у графі 1  «Сумарний обсяг 

виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВт∙год» 

вказуються дані щодо загального обсягу виробленої 

електричної енергії протягом звітного місяця з 

точністю до трьох знаків після коми; 

 

яким встановлено, що у графі 2 «Спожито на власні 

потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. 

кВт∙год» вказується обсяг спожитої електричної 

енергії на власні потреби з власної виробленої 

електричної енергії протягом звітного місяця з 

точністю до трьох знаків після коми; 

 

яким встановлено, що у графі 3 «Обсяг відбору 

електричної енергії із зовнішніх мереж на власні 

потреби, тис. кВт∙год» вказуються дані щодо обсягу 

відбору електричної енергії  на власні потреби 

пов’язані з виробництвом, що надійшла із зовнішніх 

мереж протягом звітного місяця, з точністю до трьох 

знаків після коми; 

 

яким встановлено, що у графах 4 – 7 «Відпуск 

електричної енергії, тис. кВт∙год» вказуються дані 

щодо обсягу відпуску електричної енергії залежно від 
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типу електричних мереж протягом звітного місяця з 

точністю до трьох знаків після коми; 

(пункт 1.5 Акта, стор. 6-11) 

Комісією з перевірки встановлено, що ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» надавало 

із порушенням термінів форми звітності: 

до НКРЕКП: 

- № 4а-НКРЕКП: 

жовтень, грудень 2020 року – від 2 до 19 днів; 

квітень 2021 року – на 15 днів. 

- № 4-НКРЕКП: 

за ІІ квартал 2020 року – на 5 днів; 

- № 4 В-НКРЕКП: 

за жовтень 2020 року – на 16 днів. 

 

 

до Сектору НКРЕКП у Тернопільській області: 

- № 4а-НКРЕКП: 

жовтень 2020 року – на 26 днів. 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено невідповідність (в частині виробітку 

електричної енергії, відпуску електричної енергії, відбору з мереж ОСР електричної енергії, 

споживання електричної енергії на власні потреби) між даними зазначеними у формах 

звітності № 4а-НКРЕКП (місячна), № 4В-НКРЕКП (місячна) наданих Господарством за 

період, що перевіряється та даними із первинних документів, а саме: актами звірки загальної 

кількості відпущеної (отриманої) електричної енергії між суміжними ліцензіатами  

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», актами купівлі-продажу 

електроенергії між ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» та ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»,  

актами про виробництво та відпуск електричної енергії (погоджені Теребовлянським РЕМ  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»).  

У вищезазначених первинних документах не вказано споживання електричної енергії  

на власні потреби ГЕС Соколів із власного виробітку. Разом з тим, Ліцензіатом у звітності  

№ 4а-НКРЕКП (місячна) та № 4В-НКРЕКП (місячна) вказується обсяг споживання електричної 

енергії на власні потреби із власного виробітку.  

У зв’язку із відсутністю даних у первинних документах, щодо споживання електричної 

енергії на власні потреби ГЕС Соколів із власного виробітку у комісії з перевірки відсутня 

можливість провести перевірку достовірності наведених обсягів споживання.  

Крім того, комісією з перевірки встановлено суперечність між даними наведеними  

у звітності № 4а-НКРЕКП (місячна) та № 4В-НКРЕКП (місячна), а у зв’язку із відсутністю даних 

у первинних документах комісія з перевірки не може встановити, дані якої звітності є 

достовірними. 

   
4 підпункту 5 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії  

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 цією постановою 

(пункт 1.6 Акта, стор. 12-13) 
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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) мають подати до НКРЕКП інформацію згідно з  додатком 3 

до Ліцензійних умов, тобто до 21 січня 2021 року. 

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» на виконання вищезазначених вимог не 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 з виробництва електричної енергії № 1467. 

5 підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 7 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 

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 

 (пункт 1.8 Акта, стор. 15) 

У перший день перевірки 15.02.2022 ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не надало комісії з 

перевірки інформації про електронну адресу власного вебсайту.  

Крім того, відомості про вебсайт Ліцензіата відсутні у Ліцензійному реєстрі 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, станом на 31.01.2022, розміщеному на вебсайті НКРЕКП. 

Таким чином Комісією з перевірки встановлено, що у період, що перевірявся  

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не забезпечено функціонування власного вебсайту в мережі 

Інтернет. 

6 підпункту 37 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 38 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

підпункт 35 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 36 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

щодо обов’язку Ліцензіата у визначеному НКРЕКП 

порядку публікувати на вебсайті інформацію про 

вплив на навколишнє природне середовище, 

спричинений виробництвом електричної енергії, за 

попередній рік; 

 

 

в частині дотримання 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; 

 (пункт 1.8 Акта, стор. 15 

пункт 3.25 Акта, стор. 37) 

У зв’язку із відсутністю власного вебсайту у мережі Інтернет Ліцензіатом не розміщено 

на власному вебсайті в мережі Інтернет інформацію про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної енергії та інформацію про вплив  

на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії,  

за попередній рік. 

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не надало інформації стосовно дотримання 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. 
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7 підпункту 16 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 17 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

 
пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу 2 

Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 

14.03.2018  № 307 

 
 

 

пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу 2 

Правил ринку, затверджених 

постановою НКРЕКП від 

14.03.2018  № 307 

 

підпункту 14 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 15 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20 жовтня 

2020 року) Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії 
 

в частині здійснення купівлі-продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами та на 

організованих сегментах ринку електричної енергії 

відповідно до Закону України  «Про ринок 

електричної енергії» та нормативно-правових актів, 

що забезпечують функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

яким встановлено, що двосторонні договори 

повинні бути зареєстровані ОСП за процедурою 

реєстрації, визначеною у главі 2.2 розділу 2 Правил 

ринку; 

 

 

в частині включення в зміст договору істотної 

умови договору відповідальність за небаланс, що 

може спричинити невиконання такого договору; 

 

 
в частині укладення договорів, які є обов’язковими 

для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії 

 

(пункт 3.1 Акта, стор. 17-19) 

Згідно з вимогами Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 

(далі - Правила ринку), торгівля на ринку двосторонніх договорів здійснюється виключно на 

двосторонній основі шляхом укладання двостороннього договору.  

Двосторонні договори повинні бути зареєстровані оператором системи передачі (далі — 

ОСП) за процедурою реєстрації, визначеною у главі 2.2 розділу II Правил ринку.  

Істотною умовою договору повинна бути відповідальність за небаланс, що може спричинити 

невиконання такого договору. 

 

Комісії з перевірки Ліцензіатом не надано підтверджуючих документів та інформації,  

про те що двосторонні договори купівлі-продажу електричної енергії № 798 від 28.12.2019, 

№ 262 від 29.12.2020 укладені між ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

були зареєстровані  Оператором системи передачі. 
 

 

Комісією з перевірки досліджено зміст договорів купівлі-продажу електричної енергії № 798 

від 28.12.2019 та № 262 від 29.12.2020, укладених між ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» та  

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» та встановлено, що у цих договорах відсутня істотна умова 

договору – відповідальність за небаланс електричної енергії, що може спричинити 

невиконання такого договору. 

 

Також, Комісією з перевірки встановлено, що у період з жовтня 2020 року по грудень 

2020 року (включно) ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» здійснювало діяльність з виробництва 

електричної енергії на ГЕС Соколів без укладення обов’язкових для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії договорів. 

Слід зазначити, що 14 січня 2021 року ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»  стало учасником ринку 

електричної енергії (енергетичний ідентифікаційний код (ЕІС) 62X4821660869500), про що 

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

електричної енергії, а саме: 
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- договір про врегулювання небалансів електричної енергії з ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» 

(ідентифікатор договору № 1956-01012, дата акцептування 14.01.2021). Вищезазначений Договір 

є публічним, укладається сторонами з урахуванням статті 634 Цивільного кодексу України та 

розміщений на офіційному сайті ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» https://ua.energy/; 

- договір з  ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 12 січня 2021 року № 1956-02015 (із додатковими 

угодами) про надання послуг з передачі електричної енергії; 

- договір з  ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» від 21 вересня 2021 року № 1956-03015 про надання 

послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління; 

- договір на виконання робіт по збору та обробці даних АСКОЕ № 19/01/21/1 від 19.01.2021 

із ТОВ «Українські технологічні продукти» (виконавець).  
 

8 пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 16 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 17 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

 

підпункту 15 пункту 2.2 (у редакції,  

що діє з  20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 16 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

в частині дотримання ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, інших нормативно нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

в частині здійснення купівлі-продажу електричної 

енергії за двосторонніми договорами та на 

організованих сегментах ринку електричної енергії 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та нормативно-правових актів, що 

забезпечують функціонування ринку електричної 

енергії; 

 

в частині ненадання повідомлення про договірні 

обсяги купівлі-продажу електричної енергії за 

укладеними двосторонніми договорами, у тому числі 

імпортованої та експортованої електричної енергії,  

у порядку, визначеному правилами ринку. 
 

 (пункт 3.13 Акта, стор. 30,  

пункт 3.14 Акта, стор 31-32) 

Перевіркою встановлено, що ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» в період з 13 жовтня 2020 року по 

28 лютого 2021 року здійснювало продаж електричної енергії за двосторонніми договорами 

купівлі-продажу електричної енергії № 798 від 28.12.2019, № 262 від 29.12.2020 купівлі-

продажу електричної енергії укладеними з ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО», при цьому  

не надавало повідомлення в ОСП про реєстрацію вищевказаних договорів відповідно до 

норм глав 2.1 - 2.2 розділу  ІІ Правил ринку і не реєструвало відповідні обсяги електричної 

енергії для всіх розрахункових періодів кожного торгового дня на електронній платформі 

ОСП. 

 

Також, перевіркою встановлено, що ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не реєструвало 

вищевказаних двосторонніх договорів в ОСП і не реєструвало відповідні обсяги продажу 

електричної енергії за двосторонніми договорами для всіх розрахункових періодів кожного 

торгового дня на електронній платформі ОСП. 

9 підпункту 30 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 31 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

підпункту 31 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

в частині обов’язку Ліцензіата складати добові 

графіки електричної енергії згідно з обсягами 

купленої та проданої електричної енергії та надавати 

їх оператору системи передачі відповідно до правил 

ринку; 
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підпункту 32 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

в частині обов’язку Ліцензіата виконувати 

акцептовані оператором системи передачі добові 

графіки електричної енергії. 

(пункт 3.22 Акта, стор. 35) 

Комісією з перевірки встановлено, що ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» за період жовтень-

грудень 2020 року не здійснювало:  

- щоденну обробку показників та передачу до оператора системи передачі, платформи 

MMS, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» наступних макетів: 

30818 (показники лічильників на кінець доби); 

30917 (півгодинний графік виробітку за добу в кВт год); 

30817 (погодинний виробіток за добу в кВт год, МВт год); 

10011 (прогнозний виробіток на наступну добу для ЕС); 

- щоденне завантаження фактичних даних на платформу MMS; 

-завантаження прогнозних обсягів «на добу наперед» на сервер ДП  «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ»;  

- завантаження в систему MMS погодинних валідованих даних комерційного обліку 

електричної енергії, як черговий реліз версії 2 за всі дні розрахункового місяця. 

 

10 підпункту 26 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 27 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

підпункту 34 пункту 2.2 (у редакції, 

що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 35 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

в частині обов’язку ліцензіата забезпечувати 

учасників ринку достовірною інформацією, зокрема 

щодо робочої потужності та технічних параметрів; 

 

 

 

 

в 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. 

 (пункт 3.24 Акта, стор. 36-37) 

Комісією з перевірки встановлено, що Ліцензіат не надавав 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. 

11 підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії 

 

 

в частині забезпечення та здійснення комерційного 

обліку 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; 

(пункт 4.2 Акта, стор. 39,40) 
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Під час проведення перевірки, ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» не пред’явлено та не надано 

комісії з перевірки Актів приймання в промислову експлуатацію Автоматизованої системи 

комерційного обліку електричної енергії ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО». 

АСКОЕ ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» проходила метрологічну повірку, яка виконана 

Державним підприємством «ТЕРНОПІЛЬСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», про що видано 

свідоцтво про державну метрологічну атестацію від 29 лютого 2016 року № 8.030-2016 чинне 

до 28.02.2019.  

Ліцензіат не пред’явив та не надав комісії з перевірки Свідоцтва про повірку законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки, які б підтверджували проходження повірки 

засобів вимірювальної техніки АСКОЕ ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» після закінчення 

міжповірочного інтервалу – 28.02.2019. 
 

 

Довідково: 

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із 

використанням альтернативних джерел енергії, а саме енергії води на ГЕС Соколів. 

Загальна встановлена потужність електрогенеруючого обладнання 100 кВт. 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 

1) постанову, якою: 
 

Застерегти ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 

34438469) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії. 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»  (код ЄДРПОУ 

34438469) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, для чого 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні: 

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області повідомлення із 

належним чином завіреними копіями підтвердних документів щодо змін електрогенеруючого 

обладнання, задіяного у виробництві електричної енергії, скориговані Відомості про місця та 

засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії з урахуванням 

змін в засобах провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

зафіксованих у Акті планової перевірки від 21 лютого 2022 року № 131; 

забезпечити наявність технічної документації на електрогенеруюче обладнання, задіяне 

у виробництві електричної енергії, копії якої надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП  

у Тернопільській області; 

подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області скориговані форми 

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

використання палива/енергії та стан розрахунків» та № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво 

(місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» за період з жовтня  

2020 року по грудень 2021 року; 

надати 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; 

забезпечити функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет, у якому, зокрема, 

вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної 
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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 та іншу 

інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Про вжиті заходи письмово повідомити з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів; 

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області належним чином 

завірені копії підтвердних документів щодо прийняття в промислову експлуатацію 

Автоматизованої системи комерційного обліку електричної енергії та повірку законодавчо 

регульованих засобів вимірювальної техніки ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО». 

 

 

 

Директор  

Департаменту ліцензійного контролю                                  Я. Зеленюк 



ПРОЕКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

ПОСТАНОВА  

 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про застереження ФГ «ЗАРВАНИЦЯ 

АГРО»  щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії  

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 14 червня 2022 року  

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

перевірки від 21 лютого 2022 року № 131, проведеної відповідно до Плану 

здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222,  

на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 03 лютого  

2022 року № 124, установлено, що ФЕРМЕРСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ 

«ЗАРВАНИЦЯ АГРО» (код ЄДРПОУ 34438469) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушено 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: 

пункту 1 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» у частині обов’язку виробників дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 



2 

 

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня  

2018 року № 307, а саме: 

пункту 2.1.1 глави 2.1 розділу ІІ у частині включення до двостороннього 

договору істотної умови про відповідальність за небаланс, що може спричинити 

невиконання такого договору, 

пункту 2.1.3 глави 2.1 розділу ІІ, яким встановлено, що двосторонні 

договори повинні бути зареєстровані ОСП за процедурою реєстрації, 

визначеною у главі 2.2 розділу ІІ Правил ринку; 

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 редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), у частині обов’язку ліцензіата 

подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні  

за місцезнаходженням ліцензіата форми звітності № 4-НКРЕКП 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; 

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 у частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП  

та її територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата форми звітності № 4а-НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, 

підпункту 1 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 315 «Обсяг 

виробленої енергії» зазначається фактичний обсяг виробленої електричної 

та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку року, а також 

плановий обсяг виробленої електричної та/або теплової енергії згідно з 

плановими розрахунками ліцензіата на наступний місяць, 

підпункту 2 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 320 

«Власні потреби» зазначається обсяг електричної та/або теплової енергії, який 

споживається ліцензіатом на технологічні процеси для виробництва 

електричної та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку 

року, а також плановий обсяг споживання енергії на власні потреби згідно з 

нормативами споживання електричної енергії на власні потреби на наступний 

місяць, 

підпункту 3 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 325 

«Корисний відпуск енергії (розшифрувати в додатку 1), усього, у тому числі:» 

зазначається корисний відпуск електричної та/або теплової енергії (з колекторів 

джерел теплової енергії в системи транспортування теплової енергії,  

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, а також для 

подальшої реалізації теплової енергії споживачам) відповідно до показників 
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точок комерційного обліку відпущеної електричної енергії та/або показників 

вузлів обліку обсягів виробництва теплової енергії; 

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,  

а саме: 

пункту 2.1 глави 2 щодо подання форми звітності № 4 В щомісяця до  

30 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

підпункту 5 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 1  

«Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВт∙год» 

вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії 

протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми, 

підпункту 6 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 2 «Спожито 

на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВт∙год» 

вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної 

виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох 

знаків після коми, 

підпункту 7 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 3 «Обсяг 

відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВт∙год» 

вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії  на власні потреби, 

пов’язані з виробництвом, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного 

місяця, з точністю до трьох знаків після коми, 

підпункту 8 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графах 4 – 7 

«Відпуск електричної енергії, тис. кВт∙год» вказуються дані щодо обсягу 

відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом 

звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми; 

підпункт 1 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) щодо обов’язку ліцензіата 

зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП 

відповідно до вимог цих Ліцензійних умов; 

підпункт 1 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

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

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін; 

підпункт 4 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження 

господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження 

господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до 

НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов; 

підпункт 5 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 
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провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів 

провадження господарської діяльності, які зазначені в документах, що 

додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих 

ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункт 5 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 6 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії 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 цією постановою; 

підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 7 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 

функціонування вебсайту 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 8 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії  щодо обов’язку ліцензіата 

надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (даних, відомостей, 

звітності), 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 14 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

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

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині укладення 

договорів, які є обов’язковими для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії; 

підпункт 15 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 16 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині ненадання 

повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за 

укладеними двосторонніми договорами, у тому числі імпортованої та 

експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку; 

підпункт 16 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 17 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в частині здійснення 

купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами та на 

організованих сегментах ринку електричної енергії відповідно до Закону 

України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що 

забезпечують функціонування ринку електричної енергії; 
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підпункт 26 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та  

підпункт 27 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата 

забезпечувати учасників ринку достовірною інформацією, зокрема щодо робочої 

потужності та технічних параметрів; 

підпункт 30 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та  

підпункт 31 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата складати 

добові графіки електричної енергії згідно з обсягами купленої та проданої 

електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до 

правил ринку; 

підпункт 31 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та  

підпункт 32 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії в частині обов’язку ліцензіата 

виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки 

електричної енергії; 

підпункт 34 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

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

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії в 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 35 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

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

умов з виробництва електричної енергії в частині дотримання 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 37 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункт 38 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року)  

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на вебсайті інформацію про 

вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 

підпункт 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії в частині провадження ліцензованої діяльності за наявності технічної 

документації на електрогенеруюче обладнання; 

підпункт 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії в частині забезпечення та здійснення комерційного обліку електричної 
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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 воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 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:  

 

Застерегти ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»  

(код ЄДРПОУ 34438469) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 
 

 

Голова НКРЕКП                                К. Ущаповський 
 



ПРОЕКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  

 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про усунення порушення  

ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО» 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої статті 14, 

пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» та у зв’язку з воєнним станом в Україні з 05 години 30 хвилин  

24 лютого 2022 року, введеним відповідно до Указу Президента України від  

24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 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, Акта планової перевірки від 21 лютого 

2022 року № 131, 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, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА:  

 

Зобов’язати ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗАРВАНИЦЯ АГРО»  

(код ЄДРПОУ 34438469) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та Ліцензійних умов з 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – 

Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме:  

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:  
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підпункту 1 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 315 «Обсяг 

виробленої енергії» зазначається фактичний обсяг виробленої електричної 

та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку року, а також 

плановий обсяг виробленої електричної та/або теплової енергії згідно з 

плановими розрахунками ліцензіата на наступний місяць, 

підпункту 2 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 320 

«Власні потреби» зазначається обсяг електричної та/або теплової енергії, який 

споживається ліцензіатом на технологічні процеси для виробництва електричної 

та/або теплової енергії за звітний період та за період з початку року, а також 

плановий обсяг споживання енергії на власні потреби згідно з нормативами 

споживання електричної енергії на власні потреби на наступний місяць, 

підпункту 3 пункту 3.5 глави 3, яким встановлено, що у рядку 325 

«Корисний відпуск енергії (розшифрувати в додатку 1), усього, у тому числі:» 

зазначається корисний відпуск електричної та/або теплової енергії (з колекторів 

джерел теплової енергії в системи транспортування теплової енергії,  

у тому числі для потреб інших видів діяльності ліцензіата, а також для 

подальшої реалізації теплової енергії споживачам) відповідно до показників 

точок комерційного обліку відпущеної електричної енергії та/або показників 

вузлів обліку обсягів виробництва теплової енергії; 

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,  

а саме: 

підпункту 5 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 1  

«Сумарний обсяг виробництва електричної енергії (брутто), тис. кВт∙год» 

вказуються дані щодо загального обсягу виробленої електричної енергії 

протягом звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми, 

підпункту 6 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 2 «Спожито 

на власні потреби з власної виробленої електричної енергії, тис. кВт∙год» 

вказується обсяг спожитої електричної енергії на власні потреби з власної 

виробленої електричної енергії протягом звітного місяця з точністю до трьох 

знаків після коми, 

підпункту 7 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графі 3 «Обсяг 

відбору електричної енергії із зовнішніх мереж на власні потреби, тис. кВт∙год» 

вказуються дані щодо обсягу відбору електричної енергії  на власні потреби 

пов’язані з виробництвом, що надійшла із зовнішніх мереж протягом звітного 

місяця, з точністю до трьох знаків після коми, 

підпункту 8 пункту 3.1 глави 3, яким встановлено, що у графах 4 – 7 

«Відпуск електричної енергії, тис. кВт∙год» вказуються дані щодо обсягу 

відпуску електричної енергії залежно від типу електричних мереж протягом 

звітного місяця з точністю до трьох знаків після коми; 

підпункту 1 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 2 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 
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повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в документах,  

що додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня 

настання таких змін; 

підпункту 4 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

провадити ліцензовану діяльність виключно в межах місць провадження 

господарської діяльності та із застосуванням заявлених засобів провадження 

господарської діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих до 

НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов; 

підпункту 5 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

провадити ліцензовану діяльність виключно з використанням засобів 

провадження господарської діяльності, які зазначені в документах, що 

додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до них, поданих 

ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункту 5 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії 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 цією постановою; 

підпункту 6 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 7 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) Ліцензійних 

умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 

функціонування вебсайту 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; 

підпункту 37 пункту 2.2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 38 пункту 2.2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року)  

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії щодо обов’язку ліцензіата 

у визначеному НКРЕКП порядку публікувати на вебсайті інформацію про 

вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом 

електричної енергії, за попередній рік; 

підпункту 2 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії в частині провадження ліцензованої діяльності за наявності технічної 

документації на електрогенеруюче обладнання; 

підпункту 3 пункту 2.3 Ліцензійних умов з виробництва електричної 

енергії в частині забезпечення та здійснення комерційного обліку електричної 

енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку  

та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та 
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нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, для чого протягом трьох місяців після припинення чи скасування 

воєнного стану в Україні: 

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області 

повідомлення із належним чином завіреними копіями підтвердних документів 

щодо змін електрогенеруючого обладнання, задіяного у виробництві 

електричної енергії, скориговані Відомості про місця та засоби провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії з урахуванням змін 

в засобах провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

енергії, зафіксованих у Акті планової перевірки від 21 лютого 2022 року № 131; 

забезпечити наявність технічної документації на електрогенеруюче 

обладнання, задіяне у виробництві електричної енергії, копії якої надати до 

НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області; 

подати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області 

скориговані форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

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

розрахунків» та № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (місячна) «Звіт про 

місячні обсяги виробництва електричної енергії» за період з жовтня 2020 року 

по грудень 2021 року; 

надати 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; 

забезпечити функціонування вебсайту ліцензіата в мережі Інтернет,  

у якому, зокрема, 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 та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 

чинного законодавства України. Про вжиті заходи письмово повідомити з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів; 

надати до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП у Тернопільській області 

належним чином завірені копії підтвердних документів щодо прийняття в 

промислову експлуатацію Автоматизованої системи комерційного обліку 

електричної енергії та повірку законодавчо регульованих засобів вимірювальної 

техніки ФГ «ЗАРВАНИЦЯ АГРО». 
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