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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«15» листопада 2022 року       Членам НКРЕКП 
 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за недотримання вимог 

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

порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів 

державного регулювання» 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів 

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

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

(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 № 1116), постанови 

НКРЕКП від 04 жовтня 2022 року № 1259 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» на підставі посвідчення на проведення планової 

перевірки від 15 вересня 2022 року № 305, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 42474208) (далі – ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», Товариство, Ліцензіат) вимог 

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

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної 

енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року,  

за результатами якої складено Акт від 24 жовтня 2022 року № 297 (далі – Акт № 297).  
 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» листом від 28 жовтня 2022 року № 3195-001/02-2022 

надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 297.  
 

Так, Актом № 297 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450 

 

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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та 

продажу електричної енергії» щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом. 

 

За грудень 2021 року мало місце перевищення терміну подання  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» в електронному вигляді до НКРЕКП на 1 день форми 

звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна), затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450. 
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2. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

частини першої статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії»   

 

 

 

 

 

 

підпункту 3 пункту 8.3 Типового 

договору про надання послуг з 

передачі електричної енергії, що 

є додатком 6 до Кодексу системи 

передачі, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14 березня 2018 року № 309 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

щодо обов’язку електропостачальника  

дотримуватися ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу та інших нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії; 

 

щодо обов’язку електропостачальника укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на 

ринку електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів;  

 

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії, між учасниками цього ринку 

здійснюються в грошовій формі, у тому числі шляхом 

клірингу (неттінгу), відповідно до укладених 

договорів у порядку, визначеному цим Законом, 

правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

відповідно до якого Користувач зобов'язується 

здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за 

Послугу на умовах, визначених цим Договором; 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів;  

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно 

та в повному обсязі за електричну енергію, куплену 

на ринку електричної енергії, та послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії. 
 

 

Між Ліцензіатом та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про надання послуг з 

передачі електричної енергії від 21.05.2019 № 0479/02024. 
 

Станом на 01.01.2021 за даними бухгалтерського обліку заборгованість Товариства 

складала  93 239,29833 тис. грн (без ПДВ). 

Протягом січня-грудня 2021 року НЕК «УКРЕНЕРГО» надало  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» послуг з передачі електричної енергії на загальну суму  

484 984,64001 тис. грн (без ПДВ), Товариство здійснило оплату на суму 493 454,43407 тис. грн 

(без ПДВ).  
 

Станом на 31.12.2021 заборгованість Товариства складала 84 769,50427 тис. грн (без 

ПДВ), яка була сплачена протягом січня 2022 року (відповідно до платіжних доручень  

від 06.01.2022, від 14.01.2022, від 17.01.2022, від 19.01.2022, від 20.01.2022, від 24.01.2022). 
 

Слід зазначити, що відповідно до умов пункту 6.5 Договору про надання послуг з 

передачі електричної енергії від 21.05.2019 № 0479/02024 Користувач   

(ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ») здійснює розрахунок з ОСП (НЕК «УКРЕНЕРГО») за 

фактичний обсяг послуги протягом  3 банківських днів з моменту та на підставі отримання акта 
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приймання-передачі послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих днів 

місяця, наступного за розрахунковим. 

 

Між ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» укладено 

договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії  
від 28.12.2018 № 9.  

 

За даними бухгалтерського обліку, станом 01.01.2021 заборгованість 

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» складала 72 032,17416  тис. грн (без ПДВ).  

Протягом 2021 року ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» надало послуг з розподілу 

електричної енергії (діяльність постачальника універсальних послуг) на загальну суму 

1 162 684,21454 тис. грн (без ПДВ). Товариством здійснено оплату на загальну суму 

1 096 179,69662 тис. грн (без ПДВ).  
 

Заборгованість ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» станом 31.12.2021 складала  

138 536,69208 тис. грн (без ПДВ) і була сплачена протягом січня 2022 року (відповідно до 

платіжних доручень від 04.01.2022, від 14.01.2022, від 19.01.2022, від 21.01.2022, від 24.01.2022, 

від 26.01.2022, від 27.01.2022).  
 

Відповідно до пунктів 2.2, 2.5 та 2.6 Додатку №1 до Договору електропостачальника про 

надання послуг з розподілу електричної енергії від 28.12.2018 № 9, оплата послуг Оператора 

системи (ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО») з розподілу електричної енергії здійснюється 

Постачальником (ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ») у формі попередньої оплати. Постачальник 

здійснює повну попередню оплату у розмірі вартості прогнозованого (замовленого) обсягу 

послуги з розподілу електричної енергії на розрахунковий період в термін до 25 числа місяця, 

що передує цьому розрахунковому періоду. До 9 числа місяця, наступного за розрахунковим, 

Оператор системи визначає фактичний обсяг і вартість послуги з розподілу та надає 

Постачальнику рахунок та акти прийому – передачі наданих послуг з розподілу електричної 

енергії. Постачальник протягом 5 банківських днів з моменту отримання рахунку здійснює 

остаточний розрахунок з Оператором системи за фактично надану послугу з розподілу.  

 

3. підпункту 5 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну 

(тариф) на послуги постачальника універсальних 

послуг, визначену за результатами конкурсу або 

встановлену у випадках, передбачених Законом 

України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП 

згідно із затвердженою НКРЕКП методикою, зокрема 

постановами НКРЕКП від 02.12.2020 № 2302 «Про 

встановлення тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

та від 06.08.2021 № 1269 «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2302» 

 

Інформація про встановлені НКРЕКП тарифи на послуги постачальника універсальних послуг 

для ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за 2021 рік 

 
Постанова НКРЕКП - назва, 

дата прийняття та номер 

Тариф на постачання  

електричної енергії, 

грн за 1 МВт год  

(без ПДВ) 

Дата початку дії тарифу 

Постанова НКРЕКП від 02.12.2020 № 2302 

«Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»  

88,52 грн/МВт год 

 

01.01 2021 

Постанова НКРЕКП від 06.08.2021 № 1269 

«Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 02 грудня 2020 року № 2302» 

85,97 грн/МВт год 

 

01.09.2021 
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У 2021 році загальні операційні витрати ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» з постачання 

електричної енергії постачальником універсальних послуг склали 102 719,00 тис. грн, що на 

5 116,00 тис. грн (або на 5,24 %) більше середньозваженої структури тарифу за 2021 рік  –  

97 603,00 тис. грн. 

При цьому, фактичний обсяг постачання електричної енергії у порівнянні з плановим 

рівнем більший на 20 211 МВт·год (на 1,64 %) (факт – 1 255 211 МВт·год, план –  

1 235 000 МВт·год). 

 

Сума недофінансування витрат, у середньозваженій структурі тарифу, за результатами 

діяльності ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» з постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг у 2021 році склала 394,00 тис. грн (без ПДВ): 
 

Елемент витрат 
Недофінансування, 

тис. грн (без ПДВ) 

Вивіз сміття, утилізація відходів 3 

Витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення 

(«Укрпошта», АТ «Ощадбанк», інші банки) 
344 

Доставка рахунків побутовим споживачам та поштові послуги 37 

Послуги оператора ринку 10 

Всього 394 
 

Сума перевитрат коштів, отримана в результаті перефінансування витрат, 

середньозваженої структури тарифу за результатами діяльності з постачання електричної 

енергії постачальником універсальних послуг у 2021 році, складає 10 265,00 тис. грн (без ПДВ): 

 

Елемент витрат 
Перевитрати, тис. грн 

(без ПДВ) 

Теплопостачання 38 

Інші відшкодування орендодавцям (охорона, прибирання території, податок на землю, 

плата за утримання будинків) 
56 

Витрати на електроенергію для господарчих потреб 1  

Паливо-мастильні матеріали 54 

Ремонт автотранспорту 91 

ТО автотранспорту 4 

Сировина і  матеріали 38 

Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату лікарняних 

за рахунок підприємства з нарахуваннями (перші 5 днів) 
462 

Амортизація 3 450 

Витрати на зв'язок  71 

Витрати на службові відрядження 3 

Витрати на обслуговування програмного забезпечення 62 

Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних рахунків зі 

спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків 
4 

Внески на регулювання 171 

Витрати на охорону праці 56 

Відрахування профспілковим організаціям 561 

Аудиторські послуги 39 

Юридичні послуги 94 

Плата за оренду 76 

Послуги з охорони 893 

Поліграфічні, друкарські послуги 79 

Канцелярські витрати 51 

Передплата періодичних видань 23 

Судові витрати 251 

Страхування майна 4 

Матеріальна допомога згідно Колдоговору 105 

Штрафи, пені, неустойки 2 176 

Обслуговування оргтехніки 61 

Обслуговування кондиціонерів 3 

Відключення/підключення споживачів 1 083 

Резерв сумнівних боргів 199 

Невідшкодований ПДВ 6 

Всього 10 265 
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Комісія з проведення перевірки вважає обґрунтованими перевитрати за елементом 

витрат «Внески на регулювання» на суму 171,00 тис. грн (без ПДВ). 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що на стор. 97 Акта № 297 допущено 

механічну помилку, а саме вказано «…встановлені постановами НКРЕКП від 02.12.2020  

№ 2302 та від 06.08.2021 № 1269 «Про встановлення тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ», тоді як повинно бути вказано 

«…встановлені постановами НКРЕКП від 02.12.2020 № 2302 «Про встановлення тарифу на 

послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та від 06.08.2021 

№ 1269 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2302». 

 
У своїх поясненнях, наданих листом від 28 жовтня 2022 року № 3195-001/02-2022, Ліцензіат 

зазначає, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.2021 

 № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р.  

№ 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» було 

змінено модель покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (далі – 

ПСО) з товарної на фінансову. Таким чином, Товариство, як постачальник універсальних послуг, із 

жовтня 2021 року надає державному підприємству «Гарантований покупець» послугу із забезпечення 

доступності електричної енергії для побутових споживачів (далі - послуга постачальників 

універсальних послуг). 

Відповідно до змін ПСО, постановою НКРЕКП від 09.09.2021 № 1505 було внесені зміни до Порядку 

формування цін на універсальні послуги, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1177. 

У результаті вищезазначених змін та різкого підвищення цін на електричну енергію на ринку «на 

добу наперед» (далі – РДН) з серпня 2021 року, прогнозовані ціни закупівлі електричної енергії у цінах 

універсальних послуг з жовтня 2021 року були значно нижчими, ніж ціни електричної енергії на РДН. 

Відповідно фінансової моделі ПСО послуга постачальників універсальних послуг розраховується як 

різниця між цінами на універсальні послуги та фіксованими цінами для побутових споживачів 

(додаток 3 до Положення про ПСО). Отже, вартість послуг постачальників універсальних послуг у  

IV кварталі 2021 року були значно заниженими. 

Так, за IV квартал 2021 року Товариством було недоотримано кошти у сумі 92 191 тис. грн  

(без ПДВ), які отримані Товариством тільки протягом 1 кварталу 2022 року у ціні універсальних послуг, 

як відхилення сплати за куповану електричну енергію (ΔC). 

Слід зазначити про те, що розрахунки Товариства з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі 

електричної енергії та з ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за послуги з розподілу електричної енергії 

залежать від оплати споживачами спожитої електричної енергії, оскільки ці послуги включені у 

кінцеву вартість електричної енергії, спожитої споживачами. Відповідно договору про надання послуг 

з передачі електричної енергії з НЕК «УКРЕНЕРГО» та договору про надання послуг з розподілу 

електричної енергії ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» Товариство здійснює оплату плановими 

платежами протягом розрахункового місяця.  

Споживачі постачальника універсальних послуг сплачуть за спожиту електричну енергію 

протягом місяця, наступного за розрахунковим. Таким чином виникає касовий розрив між компенсацією 

послуг з передачі та розподілу електричної енергії споживачами Товариству та сплатою цих послуг 

Товариством оператору системи передачі та оператору системи розподілу, що створює додаткове 

фінансове навантаження для Товариства. Так, заборгованість споживачів універсальних послуг 

станом на 31.12.2021 складала 125 180 тис. грн (з ПДВ). 

Враховуючи фінансове навантаження в кінці 2021 року, що спричинене об’єктивними 

вищезазначеними чинниками, Товариством вживалися вичерпні заходи, щодо своєчасної та у повному 

обсязі оплати за послуги з передачі та розподілу електричної енергії. 

Слід зауважити, що перевитрати по окремих статтях структури тарифу були необхідними  

у 2021 році для здійснення функцій постачальника універсальних послуг та уникнути таких перевитрат 

не було можливості. 

Товариство звертає увагу на те, що фактичний тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг за 2021 рік склав 87,65 грн/МВт*год, що на 0,06 грн/МВт*год або 0,07% більший за 

середньозважений тариф на послуги постачальника універсальних послуг (87,59 грн/МВт*год), який 

затверджений НКРЕКП. Оскільки кошти, передбачені тарифом на послуги постачальника 

універсальних, використовуються максимально ефективно та раціонально, Товариство вважає таке 

відхилення незначним порушенням ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 
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Визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

1. Для розрахунку використовуються такі показники: 

1) фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій, 

нараховану за підсумками попереднього року та виплачену у звітному році - 0,00 тис. грн 

(акції у власності держави відсутні). 

2) рівень розрахунків ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» станом на 01 січня року, 

наступного за звітним: 

- рівень заборгованості перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК» станом на початок та кінець  

2021 року за куповану у 2019 році електричну енергію – відсутня; 

- з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за куповану у звітному році електричну 

енергію – заборгованість  відсутня;  

- рівень розрахунків ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» станом на 01 січня 2022 року: 

- з НЕК «УКРЕНЕРГО» за послуги з передачі електричної енергії у 2021 році – 

заборгованість у сумі 84 769,50 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена у повному обсязі у січні  

2022 року;  

- НЕК «УКРЕНЕРГО» з ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за послугу із забезпечення 

збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії у 

звітному - заборгованість склала 634,40 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена у повному обсязі у 

січні 2022 року; 

- з ОСР ПАТ «ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО» за послуги з розподілу електричної енергії у 

звітному році – заборгованість у сумі 138 536,69 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена у повному 

обсязі у січні 2022 року; 

- з ОСР АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» за послуги з розподілу електричної енергії у 

звітному році – передоплата склала 267,59 тис. грн (без ПДВ). 
 

3) штрафні санкції та пені за несвоєчасну оплату купованої електричної енергії в  

ДП «ЕНЕРГОРИНОК», сплачені ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» у 2021 році - 0,00 тис. грн; 
 

4) сума недофінансування статей витрат структури тарифу у  2021 році - 394,00 тис. грн; 
 

5) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у  2021 році -  

171,00 тис. грн; 
 

6) додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання 

універсальних послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання 

універсальних послуг – 1 749,00 тис. грн. 

Такий дохід визначається на підставі фактичного обсягу постачання електричної енергії 

у звітному році (за даними форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами 

діяльності», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі - форма 

звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії)) та затверджених рівнів тарифів на 

послуги постачання універсальних послуг, які діяли у відповідні періоди звітного року; 

Розрахунок здійснюється помісячно з урахуванням сезонності в постачанні електричної 

енергії.  

Аналіз додатково отриманого (недоотриманого) доходу ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ»  

за 12 місяців 2021 року 
 

Категорія 

споживачів 

Період дії 

тарифу 

Тариф, 

грн/кВт.год 

Обсяги електричної 

енергії, 

затвердженні в 

тарифах, тис. 

кВт.год 

За діючим тарифом Фактично Відхилення 

Корисний 

відпуск, 

тис. 

кВт.год 

Обсяг товарної 

продукції, 

тис. грн 

Корисний 

відпуск, 

тис. 

кВт.год 

Обсяг 

товарної 

продукції, 

тис. грн 

Товарна 

продукція, 

тис. грн. 

Малі 

непобутові 

споживачі 

01.01-31.08 88,52 186 000 124 000 10 976 105 738 9 360 -1 617 

01.09-31.12 85,97 186 000 62 000 5 330 57 732 4 963 -367 

Всього 2021 рік    186 000 16 307 163 470 14 323 -1 983 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0282874-19#n290
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0282874-19#n290
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Побутові 

споживачі 

01.01-31.08 88,52 1 049 000 699 333 61 905 722 218 63 931 2 026 

01.09-31.12 85,97 1 049 000 349 667 30 061 369 523 31 768 1 707 

Всього  2021 рік     1 049 000 91 966 1 091 741 95 699 3 733 

Разом      1 235 000 108 272 1 255 211 110 022 1 749 

 

     7) коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги споживання 

електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку розрахунку 

суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам 

(населенню), затвердженого постановою НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050, яке не 

враховано внаслідок запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 

2019 року, визначено у акті планової перевірки ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за 2019 рік.  

Постанова НКРЕКП від 29 серпня року 2017 № 1050 втратила чинність згідно з 

постановою НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894; 
 

8) суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання 

електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, 

диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації 

втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які 

розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420, що не враховані внаслідок 

запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року.  
 

9) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання універсальних 

послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на прибуток у 

звітному році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між фактичними 

операційними витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та сумарними 

витратами за даними форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії –  

0,00 тис. грн. 
 

10) обсяги та вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями 

мереж між торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», визначені на 

підставі даних ОСП та ОСР у 2021 році - 0,00 тис. грн. 

 

2. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності у звітному році визначається як сума таких складових: 
 

1) додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії  постачальників 

універсальних послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання 

універсальних послуг з урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від 

збільшення (зменшення) обсягів постачання електричної енергії постачальників 

універсальних послуг у звітному році, який уже було враховано у структурах тарифів – 

1 749,00 тис. грн; 

2) сума недофінансування статей витрат структури тарифів у звітному році –  

394,00 тис. грн; 
 

Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності 

1 749,00 + 394,00 = 2 143,00 тис. грн (без ПДВ) 

 

3. Об’єктивними чинниками недофінансування ліцензованої діяльності 

вважаються: 
 

1) сплачена у 2021 році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій 

за підсумками 2020 року, відповідно до платіжних доручень, наданих ліцензіатом – 0,00 тис. грн; 
 

2) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у 2021 році – 171,00 тис. грн; 

 

3) вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між 

торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», у 2021 році - 0,00 тис. грн. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0282874-19#n290
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Сума об’єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності 

 

0,00 + 171,00  + 0,00  = 171,00  тис. грн (без ПДВ) 

 

Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу: 

 

2 143,00 – 171,00  =  1 972,00 тис. грн (без ПДВ) 

 

Позитивна сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу Корегується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного року до грудня попереднього 

року (використовується інформація, оприлюднена на офіційному вебсайті Державної служби 

статистики України) – індекс 110 % (грудень 2021 року – грудень 2020 року) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm та підлягає 

вилученню зі структури тарифів ліцензіата. 

 

Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу з 

урахуванням індексу споживчих цін на товари та послуги: 

 

1 972,00  ×  1,10 =  2 169,20 тис. грн (без ПДВ) 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у Акті № 297 на стор. 101 допущено 

технічну помилку, а саме вказано індекс споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного 

року до грудня попереднього року у розмірі 1,110, тоді як повинно бути зазначено 110 % або 

1,10 (110 % / 100) та вказано підсумкову суму надлишково отриманого або недоотриманого 

доходу з урахуванням індексу споживчих цін на товари та послуги у розмірі 2 188,92 тис. грн 

(без ПДВ), тоді як повинно бути вказано 2 169,20 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти постанову, якою: 

 

1. Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» 

(код ЄДРПОУ 42474208) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу. 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення 

заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 

1 частини другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та 

винести на засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, 

проєкт рішення щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» шляхом його зміни в бік 

зменшення на суму надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу у розмірі 2 169,20 тис. грн  

(без ПДВ). 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm


 ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з постачання електричної енергії 

споживачу та здійснення заходів 

державного регулювання 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду 15 листопада  

2022 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта 

планової перевірки від 24 жовтня 2022 року № 297, 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 04 жовтня 2022 року № 1259  

«Про збільшення строку проведення планової перевірки  

ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та посвідчення на проведення планової 

перевірки від 15 вересня 2022 року № 305, установлено, що ТОВАРИСТВОМ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код 

ЄДРПОУ 42474208) не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушено 

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу, затверджені постановою НКРЕКП  

від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання 

електричної енергії споживачу), а саме: 

пунктів 1 та 2 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» (далі – Закон), згідно з якими електропостачальник 

зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу та інших нормативно-
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правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

частини першої статті 75 Закону, якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі 

шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з 

передачі електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – 

Типовий договір про надання послуг з передачі електричної енергії), 

відповідно до якого Користувач зобов'язується здійснювати вчасно та у 

повному обсязі оплату за Послугу на умовах, визначених цим Договором; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі та 

продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна)), щодо обов’язку ліцензіата 

подавати до НКРЕКП форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(місячна) щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки  

(не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень 

тощо), встановлені НКРЕКП; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата  укладати договори, обов'язкові 

для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів; 

підпункт 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата  сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, 

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

підпункт 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на 

послуги постачальника універсальних послуг, визначену за результатами 

конкурсу або встановлену НКРЕКП у випадках, передбачених Законом 

України «Про ринок електричної енергії», зокрема постановами НКРЕКП  

від 02 грудня 2020 року № 2302 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та  

від 06 серпня 2021 року № 1269 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 02 грудня 2020 року № 2302». 
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Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 19 

та 22 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та статті 77 

Закону України «Про ринок електричної енергії» накласти штраф у розмірі 

85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» (код ЄДРПОУ 42474208) 

за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

пунктів 1 та 2 частини другої статті 57 Закону, згідно з якими 

електропостачальник зобов’язаний дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу та інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та укладати договори, обов’язкові для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

частини першої статті 75 Закону, якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі 

шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з 

передачі електричної енергії, відповідно до якого Користувач зобов'язується 

здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за Послугу на умовах, 

визначених цим Договором; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) щодо обов’язку ліцензіата 

подавати до НКРЕКП форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(місячна) щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для 

виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки  

(не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень 

тощо), встановлені НКРЕКП; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата  укладати договори, обов'язкові 
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для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів; 

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата  сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, 

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

підпункту 5 пункту 2.3 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) на 

послуги постачальника універсальних послуг, визначену за результатами 

конкурсу або встановлену НКРЕКП у випадках, передбачених Законом 

України «Про ринок електричної енергії», зокрема постановами НКРЕКП  

від 02 грудня 2020 року № 2302 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» та  

від 06 серпня 2021 року № 1269 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП 

від 02 грудня 2020 року № 2302». 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

України у 30-денний строк з дня одержання копії рішення про накладення 

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 

інші санкції»). 
 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах 

здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 

частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення 

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних 

послуг ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЧЕРКАСИЕНЕРГОЗБУТ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму 

надлишково отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу в розмірі 2 169,20 тис. грн (без ПДВ). 

 

 
 

Голова НКРЕКП                                                К. Ущаповський 
 

 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 


