
 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Член НКРЕКП ________________   

 

Департамент  

ліцензійного контролю  

«05» липня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

щодо схвалення проєкту рішення, що має ознаки регуляторного  

акта, – постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг «Про затвердження Змін до 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282» 

 

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), на ринку 

електричної енергії належить, зокрема, затвердження форм звітності учасників ринку 

електричної енергії. Законом України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» визначено, що 

НКРЕКП здійснює моніторинг функціонування ринку електричної енергії, який 

забезпечується, у тому числі, шляхом проведення аналізу форм звітності учасників 

ринку електричної енергії.  

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 «Про 

затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку 

електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку електричної енергії» (зі змінами), на учасників ринку 

електричної енергії покладено спеціальні обов’язки для забезпечення 

загальносуспільних інтересів (далі – ПСО). 

У 2021 році Кабінетом Міністрів України змінено модель ПСО, а саме з 

жовтня 2021 року відбувся  перехід від товарного до фінансового механізму ПСО. Із 

запровадженням фінансової моделі ПСО постачальники універсальних послуг 

щомісяця отримують від гарантованого покупця компенсацію вартості послуги із 

забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. У той же 

час формою звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) 

«Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами 

діяльності», затвердженою постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 (далі – форма 

№ 3), не передбачено відображення окремим рядком отриманої компенсації вартості 

послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів. 

Враховуючи зазначене, та у зв’язку з необхідністю вдосконалення  

форми № 3 та інструкції щодо її заповнення, Департаментом ліцензійного контролю 

розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови 

НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282» (далі – проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається внесення змін до форми № 3 та 

інструкції щодо її заповнення, в частині додавання окремих рядків до форми  

звітності (з метою виокремлення доходів постачальників універсальних послуг),  

а також уточнення окремих показників в інструкції щодо її заповнення. 



 

 

З огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує 

схвалити  проєкт постанови «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП  

від 28 лютого 2019 року № 282» та розмістити його на офіційному вебсайті HKPEKП 

www.nerc.дov.ua з метою одержання зауважень i пропозицій від інших органів 

державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих 

осіб. 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                 Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

 

ПОСТАНОВА  
 

 

___________________                                                       № _______________ 

Київ 

 

Про затвердження Змін до 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 

2019 року № 282 

 

   

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

від 28 лютого 2019 року № 282 «Про затвердження форм звітності НКРЕКП для 

учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення»,  

що додаються. 

 

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її 

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                     К. Ущаповський 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

                                  №              3  

 

 

Зміни  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, від 28 лютого 2019 року № 282 «Про 

затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії 

та інструкцій щодо їх заповнення» 

 

1. У розділі І «Загальна інформація» форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»: 

 

1) після пункту 10 доповнити новими пунктами 11 – 13 такого змісту: 

« 
11 

Отримана компенсація вартості послуги із 

забезпечення доступності електричної 

енергії для побутових споживачів 

тис. грн  106 x  x x x  

 

 

». 

12 

Отримана компенсація вартості послуги із 

забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії 

тис. грн 107 x  x x x  

13 

Дохід від продажу електричної енергії на 

різних сегментах  ринку електричної 

енергії, у тому числі дохід від продажу 

електричної енергії, закупленої з метою 

врегулювання небалансів електричної 

енергії 

тис. грн 110 x      

У зв’язку з цим пункти 11 – 21 вважати відповідно пунктами 14 – 24; 

 

2) пункт 14 викласти в такій редакції: 

« 14 
Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції  (товарів, робіт, послуг) 
тис. грн 115 x      »; 

 

3) пункт 15 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 16 – 24 вважати відповідно пунктами 15 – 23; 

 

4) пункт 16 викласти в такій редакції: 

« 16 
Фінансові результати від операційної 

діяльності  (16=14+15-10)   
тис. грн 125 x      ». 
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2. У главі 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»: 

 

1) у пункті 3.3:  

після підпункту 21 доповнити трьома новими підпунктами такого змісту: 

«22) у рядку 106 «Отримана компенсація вартості послуги із забезпечення 

доступності електричної енергії для побутових споживачів» зазначається 

вартість послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів, яка надається постачальником універсальних послуг гарантованому 

покупцю. Розрахунок вартості послуги здійснюється відповідно до Положення 

про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії 

для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

електричної енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  

від 05 червня 2019 року № 483; 

 

23) у рядку 107 «Отримана компенсація вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії» зазначається вартість послуги із забезпечення збільшення частки 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яка надається 

постачальником універсальних послуг оператору системи передачі. Розрахунок 

вартості послуги здійснюється постачальником універсальних послуг відповідно 

до порядку купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом. Вартість послуги 

із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії затверджується НКРЕКП; 

 

24) у рядку 110 «Дохід від продажу електричної енергії на різних сегментах  

ринку електричної енергії, у тому числі від продажу електричної енергії, 

закупленої з метою врегулювання небалансів електричної енергії» зазначається 

дохід, який був одержаний постачальником у звітному періоді від продажу 

(перепродажу) електричної енергії на різних сегментах ринку електричної 

енергії, у тому числі від продажу електричної енергії закупленої з метою 

врегулювання небалансів електричної енергії;». 

У зв’язку з цим підпункти 22 – 33 вважати відповідно пунктами 25 – 36; 

підпункт 25 викласти в такій редакції: 

«25) у рядку 115 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  (товарів, 

робіт, послуг)» зазначається чистий дохід (виручка) від реалізації продукції  

(товарів, робіт, послуг), який був одержаний у звітному періоді від відповідного 

виду діяльності та, зокрема включає дані рядків 106 «Отримана компенсація 

вартості послуги із забезпечення доступності електричної енергії для побутових 

споживачів», 107 «Отримана компенсація вартості послуги із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел 

енергії» та 110 «Дохід від продажу електричної енергії на різних сегментах  

ринку електричної енергії, у тому числі від продажу електричної енергії, 

закупленої з метою врегулювання небалансів електричної енергії». Також 
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інформація щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу додатково подається до 

НКРЕКП щоквартально (без наростаючого підсумку) в терміни, зазначені в 

пункті 2.2 глави 2 цієї Інструкції;»; 

підпункт 26 виключити. 

У зв’язку з цим підпункти 27 – 36 вважати відповідно пунктами 26 – 35; 

підпункт 27 викласти в такій редакції: 

«27) у рядку 125 «Фінансові результати від операційної діяльності 

(16=14+15-10)» наводиться фінансовий результат від операційної діяльності, що 

визначається як сума даних рядка 115 «Чистий дохід (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг)» та рядка 120 «Інші операційні доходи» за 

мінусом даних рядка 105 «Усього витрат (10=1+2+6+7+8+9)»;»; 

у підпункті 33 цифри та знаки «(14=11+12+13-10)» замінити цифрами та 

знаками «(16=14+15-10)»; 

 

2) пункт 3.7 доповнити двома новими абзацами такого змісту: 

«Додаток 3 складається щоквартально в розрізі місяців та наростаючим 

підсумком з початку звітного року (крім кількості абонентів). Річні показники, 

наведені у додатку 3, повинні співпадати з сумою показників чотирьох кварталів. 

У додатку 3 показники щодо споживачів електричної енергії 1 групи 

(непобутові споживачі), яким встановлено фіксовану ціну на електричну енергію 

як для побутових  споживачів, відображаються у рядках, що відповідають 2 групі 

(побутові споживачі).». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю        Я. Зеленюк 


