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Департамент          

ліцензійного контролю       Голові НКРЕКП 
 

«15» листопада 2022 року       Членам НКРЕКП1 
 

 

Обґрунтування  

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу» 

та проєкту розпорядження НКРЕКП 

«Про усунення порушень ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 
 

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),  

на підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 15 вересня 2022 року № 306, 

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код 

ЄДРПОУ 40121452) (далі – ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», 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 2019 року по 31 грудня 2021 року,  

за результатами якої складено Акт від 17 жовтня 2022 року № 287 (далі – Акт № 287).  

 

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» листом від 24 жовтня 2022 року № 119/07-17893-2022 

надало до НКРЕКП письмові пояснення до Акта № 287.  
 

Так, Актом № 287 встановлено наступне: 
 

 

№

п/п 

Виявлене порушення Суть порушення 

1. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 2 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 ліцензіата повідомляти НКРЕКП 

про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про 

отримання ліцензії  та в документах, що додавалися 

до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання 

таких змін. 

Протягом періоду, що перевірявся, у Ліцензіата відбувались зміни адреси вебсайту 

Товариства, електронної пошти для прийому електронних повідомлень споживачів, зміни 

керівника та впровадження офіційної електронної (корпоративної) адреси Товариства, про що 

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в межах провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу не повідомляло НКРЕКП протягом одного місяця з дня 

настання таких змін та не подавало оновлені Відомості про засоби провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, що свідчить про порушення 

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» та  підпункту 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов Ліцензійних умов 

з постачання електричної енергії споживачу. 
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Інформацію про вищезазначені зміни Товариство (в межах провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу) надало до НКРЕКП листами  

від 14.02.2022 № 119/07-3009-2022 та від 14.02.2022 № 119/07-3010-2022. 
 

2. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту 

електричну енергію», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04 жовтня 2012 року № 1257 

(далі – Постанова НКРЕ № 1257) 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну 

енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому 

ринку електричної енергії 

України та поставлену 

споживачам», затвердженої 

Постановою НКРЕ № 1257 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) 

«Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 20 грудня 2019 року 

№ 2897 (у редакції, що діяла  

до 18 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.3 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) 

«Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

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 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; 

 

яким визначено, що форма звітності  

№ 5-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП 

та відповідного територіального органу НКРЕКП не 

пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності  

№ 7-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП 

та відповідного територіального органу НКРЕКП не 

пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що  форма звітності № 

3а-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно  

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом;  

 

 

 

 

 

яким визначено, що форма форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(місячна) направляється ліцензіатом до НКРЕКП на 

паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. 

Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл 

Excel згідно з формою, розробленою НКРЕКП) 

електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, 
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НКРЕКП від 20 грудня 2019 року 

№ 2897 (у редакції, що діяла  

до 18 лютого 2021 року) 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 12 червня 2018 року № 374  

(у редакції, що діяла до 03 лютого 

2021 року) 

 

пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 12 червня 2018 року № 374  

(у редакції, що діяла до 03 лютого 

2021 року) 

  

пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 374 (із змінами, 

внесеними постановою НКРЕКП 

від 03 лютого 2021 року № 175) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

загальну характеристику 

діяльності постачальника 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450 

  

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

а також на паперових носіях до територіального 

органу НКРЕКП у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-

сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному 

державному порталі адміністративних послуг;  

 

 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання складається станом на 

останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу 

за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 

50 днів після звітного періоду;  

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що звіт направляється 

ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях 

та в електронному вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, 

за якою можна отримати електронну форму звіту, а 

також до її територіального органу за 

місцезнаходженням ліцензіата;  

 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді на 

адресу: sqr_n@nerc.gov.ua з накладенням КЕП не 

пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку  

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом;  
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№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450 

 

пункту 2.1 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  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

договірні відносини», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (квартальна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту 

електричну енергію», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику форм оплати за 

спожиту електричну енергію та 

виставлення рахунків», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

електропостачальника», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності 

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-

яким визначено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

яким визначено, що  форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 4 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через 

50 днів після завершення звітного періоду;  

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом;  

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу  

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 
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постачання (квартальна) «Звіт 

про ціни на роздрібному ринку 

електричної енергії», 

затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450  

 

пункту 6.5 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (в редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

пункту 6.6 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (в редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

 

пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 11 травня 2017 року № 624  

(у редакції, що діяла з 13 жовтня 

2018 року)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2 постанови НКРЕКП  

від 17 лютого 2021 року № 254  

 

 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що реєстри надання 

компенсації споживачам подаються в електронному 

вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua 

щомісяця накопичувальним підсумком протягом  

20 днів після завершення звітного місяця; 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що 

електропостачальник щороку до 20 лютого, 

наступного за звітним, електропостачальник надає до 

НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних веб-

сайтах інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання за 

формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 375, 

поштою на паперових носіях та в електронному 

вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

 

у частині обов’язку ліцензіатів, у т. ч. з постачання 

електричної енергії, подавати до НКРЕКП на 

паперовому носії і в електронному вигляді та до 

територіального органу НКРЕКП на паперових 

носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним 

кварталом, копій квартальної фінансової звітності: 

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

про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)»; 

до 05 березня наступного за звітним року копій річної 

фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про 

фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про 

рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний 

капітал»; примітки до фінансової звітності; 

 

у частині обов’язку ліцензіатів подавати до 

НКРЕКП фінансову звітність  виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису 

уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 

дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» 

на адресу finstatement@nerc.gov.ua. 

 
 

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» подано із порушенням терміну:  
 

в паперовому вигляді  

форму № 5-НКРЕКП (місячна): 
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до НКРЕКП за січень-червень 2019 року – від 4 до 71 дня, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за січень-червень 2019 року –  

від 4 до 71 дня; 
 

форму № 7-НКРЕКП (місячна): 

до НКРЕКП за січень-червень 2019 року – від 4 до 71 дня, 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області за січень-червень 2019 року –  

від 4 до 71 дня, 
 

в паперовому вигляді та через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному 

державному порталі адміністративних послуг 

форму № 5-НКРЕКП (місячна) за липень-грудень 2019 року – від 980 до 1133 дні, 

форму № 7-НКРЕКП (місячна) за липень 2019 року – на 1133 дні. 

 

Також, форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) Товариство подало до НКРЕКП із 

порушенням термінів: 

в паперовому вигляді за січень-липень 2020 року – від 93 до 275 днів, за жовтень-грудень 

2020 року – від 1 до 11 днів, 

в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису за лютий та 

липень 2021 року – на 6 днів та 1 день відповідно, 

в паперовому вигляді та в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису за грудень 2019 року – на 973 дні. 
 

Крім того, форму звітності № 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року Товариство подало до 

НКРЕКП у паперовому вигляді з порушенням терміну на 973 дні, в електронному вигляді – 

не подано (всупереч вимогам щодо способу подачі, передбаченим Постановою НКРЕКП 

№ 282 в редакції, що діяла до 18 лютого 2021 року), водночас зазначену форму звітності 

Товариство подало до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису (порушення терміну складає 973 дні), тобто у спосіб, передбачений 

постановою НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 253. 

До Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області форму звітності  

№ 3а-НКРЕКП за грудень 2019 року – 2020 року Товариство подало в паперовому та в 

електронному вигляді, в тому числі з накладенням кваліфікованого електронного підпису,  

під час проведення перевірки, таким чином терміни подання було порушено від 627 до 991 дня. 

 

Відповідно до даних реєстраційної бази вхідної документації НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області Ліцензіат не подавав до НКРЕКП та до Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання за 

І квартал 2019 року-ІII квартал 2020 року ні в паперовому, ні в електронному вигляді. 

Водночас, після внесення постановою НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 175 (набрання 

чинності 06 лютого 2021 року) змін до постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374, 

замість форми № 12-НКРЕКП-постачання за І квартал 2019 року − ІII квартал  

2020 року Ліцензіатом подано до НКРЕКП форму № 14-НКРЕКП-якість-постачання за 

вищевказаний період, таким чином Ліцензіат подав форми звітності, передбачені постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 за І квартал 2019 року − ІV квартал 2020 року  

із порушенням термінів від 3 до 974 днів. 
 

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» подало до НКРЕКП із порушенням термінів: 
 

в паперовому вигляді 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг, № 2-НКРЕКП-моніторинг, № 4-НКРЕКП-моніторинг 

за 2019 рік – на 244 дні, 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за квітень-грудень 2019 – від 211 до 1218 днів, січень-

червень 2020 року – від 29 до 182 днів, листопад та грудень 2020 року – на 11 та 1 день 

відповідно,  

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІ-ІV квартал 2019 року – від 273 до 1134 дні,  

за І та ІІ квартал 2020 року – на 182 та 91 дні відповідно, 
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форму № 10-НКРЕКП-моніторинг та № 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік –  

на 720 днів, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ та ІV квартал 2019 року – на 843 та 749 днів 

відповідно, І- ІV квартал 2020 року – від 1 до 658 днів; 

 

в електронному вигляді 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг, № 2-НКРЕКП-моніторинг, № 4-НКРЕКП-моніторинг 

за 2019 рік – на 244 дні, 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за вересень-грудень 2019 року – від 211 до 305 днів, 

січень-червень 2020 року – від 29 до 182 днів, 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ та ІV квартал 2019 року – на 364 та 272 дні 

відповідно, за І  та ІІ квартал 2020 року – на 181 день та 90 днів відповідно, 

форму № 10-НКРЕКП-моніторинг та № 11-НКРЕКП-моніторинг за 2019 рік –  

на 720 днів, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІІ та ІV квартал 2019 року – на 843 та 749 днів 

відповідно, І- ІV квартал 2020 року – від 2 до 658 днів; 
 

в електронному вигляді з кваліфікованим електронним підписом (КЕП) 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг за 2021 рік – на 147 днів, 

форму № 2-НКРЕКП-моніторинг та № 4-НКРЕКП-моніторинг за 2021 рік – на 63 дні, 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг за квітень-серпень 2019 року – від 1097 до 1218 днів, 

лютий та липень 2021 року – на 6 днів та 1 день відповідно, 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг за ІІ квартал 2019 року – на 1134 дні, 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІІ квартал 2021 року – на 17 днів. 
 

Відповідно до даних реєстраційної бази вхідної документації НКРЕКП, Ліцензіат подав до 

НКРЕКП з порушенням термінів: 

Додаток 4 до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП  

від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок № 375), за січень 2019 року − липень 2020 року – 

від 516 до 1063 дні;  

Додаток 6 до Порядку № 375 за 2019 рік Товариство не подало до НКРЕКП у строки та 

спосіб, передбачений редакцією Порядку № 375, що діяла до 14 серпня 2020 року, тобто  

в електронному та паперовому вигляді, натомість подало зазначений додаток у спосіб 

передбачений редакцією Порядку № 375, що діяла з 14 серпня 2020 року, тобто в електронному 

вигляді з накладеним КЕП (кінцевий термін подання – 20 лютого 2020 року, подано 18 січня 

2022 року) з порушенням терміну на 698 днів. 

 

Товариство надавало квартальну фінансову звітність із порушенням термінів: 

до НКРЕКП в паперовому вигляді за I-III квартал 2019 року – від 34 до 217 днів; 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді за I-III квартал 

2019 року – від 34 до 217 днів; 
 

до НКРЕКП в електронному вигляді з накладенням КЕП за I та III квартал 2021 року –  

на 299 та 114 днів відповідно. 

Крім того, фінансову звітність за I квартал 2020 року Товариство не подало до НКРЕКП 

та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області у строки та спосіб, визначені 

постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624, водночас подало зазначену звітність 

з порушенням терміну на 664 дні до НКРЕКП у спосіб, визначений постановою НКРЕКП  

від 17 лютого 2021 року № 254, тобто в електронному вигляді з накладенням КЕП. 

 

3. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

 

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; 
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підпункту 5 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та законодавством, а саме пункту 2 

постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 

«Про затвердження Змін до Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу» 

 

 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу» (далі – Постанова НКРЕКП № 271), ліцензіати, які провадять 

господарську діяльність з постачання  електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців 

з дня набрання чинності цією постановою (25 лютого 2021 року) мають подати до НКРЕКП 

документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу, тобто до 25  травня 2021 року, а саме: 

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу, із змінами, внесеними згідно з Постановою НКРЕКП № 271); 

- 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» (додаток 3 до Ліцензійних умов 

з постачання електричної енергії споживачу). 

Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу Товариство подало до НКРЕКП листом від 07 жовтня 2022 року  

№ 119/07-16899-2022 (вх. НКРЕКП від 10 жовтня 2022 року № 14605/1-22), тобто  

з перевищенням встановленого Постановою НКРЕКП № 271 строку на 503 дні. 

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» Товариство 

подало до НКРЕКП листом від 03 жовтня 2022 року № 119/07-16356-2022 (вх. НКРЕКП  

від 04 жовтня 2022 року № 14258/1-22), тобто з перевищенням встановленого Постановою  

№ 271 строку на 497 днів. 

 

4. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

 

  

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 (далі – Порядок 

№ 491) 

 

пункту 2 Пояснень щодо 

заповнення форми звітності  

№ 20-НКРЕКП (квартальна) 

«Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатоком 2 

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; 

 

у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внесків на регулювання, яким є 

чистий дохід платника внеску на регулювання від 

провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал; 

 

 

відповідно до якого, зокрема, платники внеску 

забезпечують достовірність інформації, наведеної у 

звіті. 
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до Порядку розрахунку 

та встановлення ставки внесків 

на регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491   

 
 

Інформація щодо отриманого ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» доходу від продажу 

електричної енергії за двосторонніми договорами, на різних сегментах ринку та продаж електричної 

енергії за договором постачання електричної енергії споживачу відповідно до даних актів: 

тис. грн 
 Дохід від реалізації електроенергії  Разом 

реалізації 

споживачу* 

реалізації  

на РДН 

реалізації  

на ВДР 

реалізації  

на РДД 

продаж 

небалансів 

І квартал 2019 року 96,099 - - - - 96,099 

ІІ квартал 2019 року 77 380,880 - - - - 77 380,880 

ІІІ квартал 2019 року 12 585,742 17 923,902 0,000 - 2 308,955 32 818,600 

ІV квартал 2019 року 6 786,460 95,912 0,000 - 741,707 7 624,078 

І квартал 2020 року 46 402,11 0,00 0,00 0,00 2 593,634 48 995,741 

ІІ квартал 2020 року 34 333,88 0,00 0,00 0,00 3 124,845 37 458,724 

ІІІ квартал 2020 року 35 310,62 0,00 169,423 80 826,138* 1 875,010 118 181,194 

ІV квартал 2020 року 23 116,17 234,529 25,860 1125,229 2 306,272 26 808,063 

І квартал 2021 року 23 849,815 2 196,546 69,275 9 212,790 917,853 36 246,278 

ІІ квартал 2021 року 16 725,786 1 344,931 102,199 7 261,688 827,416 26 262,020 

ІІІ квартал 2021 року 30 032,746 1 122,235 1,920 13 433,713 445,562 37 530,147 

ІV квартал 2021 року 38 806,150 122,667 200,298 16 948,476 825,966 56 903,558 

* дохід від імпорту електричної енергії 
 

Інформація щодо сплати ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» внесків на регулювання від 

здійснення діяльності постачання електричної енергії у 2019-2021 роках, згідно із даними 

форми звітності № 20-НКРЕКП: 
 

Період, 

квартал 

Сума доходу 

для 

розрахунку 

ставки внеску, 

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встановлена 

НКРЕКП, 

% 

Сума 

внеску 

відповідно 

до ставки, 

тис. грн 

Кінцевий 

термін 

сплати 

внеску 

Фактична 

дата 

сплати  

Фактично 

сплачено, 

тис. грн 

Заборгованість 

(-) / переплата 

(+), тис. грн 

Порушення, 

днів 

2019 рік 

І квартал  0,00 0,078 0,00 30.01.2019 - - - - 

ІІ квартал  96,099 0,032 0,031 30.04.2019 25.04.2019 0,031 - - 

ІІІ квартал 77 380,914 0,029 22,440 30.07.2019 29.07.2019 22,440 - - 

ІV квартал  30 519,659 0,080 24,416 30.10.2019 29.10.2019 24,416 - - 

2020 рік 

І квартал  6 787,715 0,071 4,819 30.01.2020 23.01.2020 4,819 - - 

ІІ квартал  46 402,107 0,049 22,737 30.04.2020 22.04.2020 22,737 - - 

ІІІ квартал  37 433,037 0,048 17,968 30.07.2020 23.07.2020 17,968 - - 

ІV квартал  118 051,980 0,092 108,608 30.10.2020 22.10.2020 108,608 - - 

2021 рік 

І квартал  25 122,650 0,104 26,128 30.01.2021 25.01.2021 26,128 - - 

ІІ квартал  36 778,773 0,036 13,240 30.04.2021 
23.04.2021 

27.04.2021 
13,240 - - 

ІІІ квартал  26 128,26 0,058 15,15 30.07.2021 29.07.2021 15,15 - - 

ІV квартал  37 659,26 0,113 42,55 30.10.2021 22.10.2021 42,55 - - 

 

Комісією з проведення перевірки здійснено розрахунок чистого доходу з постачання 

електричної енергії для визначення розрахунку внеску на регулювання, за період І квартал  

2019 року − ІV квартал 2021 року, що став базою нарахування внеску на регулювання на період  

ІІ квартал 2019 року − ІІІ квартал 2021 року, шляхом аналізу актів прийому-передачі електричної 

енергії, актів купівлі-продажу небалансів електричної енергії за відповідні періоди: 
 

Період для 

розрахунку 

Період, за 

який 

Чистий дохід з 

постачання 

На початок 

періоду 

Нараховано,  

тис. грн 

Сплачено,  

тис. грн 

На кінець 

періоду: 
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чистого 

доходу 

подається звіт 

по формі 

№ 20-

НКРЕКП 

електричної 

енергії 

розрахований 

комісією з 

перевірки (за 

попередній 

квартал), 

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встанов- 

лена  

НКРЕКП, 

% 

борг (-), 

переплата 

(+),  

тис. грн 

З
а 

к
в
ар

та
л

 

Н
ак

о
п

и
ч

у
в
ал

ь
н

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
 

 з
 п

о
ч

ат
к
у

 р
о

к
у

 

З
а 

к
в
ар

та
л

 

Н
ак

о
п

и
ч

у
в
ал

ь
н

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
  

з 
п

о
ч

ат
к
у

 р
о

к
у

  

борг (-), 

переплата 

(+), тис. грн 

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9=(7-5+4) 

І квартал  

2019 року 

ІІ квартал  

2019 року 
96,099 0,032 0,000 0,031 0,031 0,031 0,031 0,000 

ІІ квартал  

2019 року 

ІІІ квартал 

2019 року 
77 380,880 0,029 0,000 22,440 22,471 22,440 22,471 0,000 

ІІІ квартал 

2019 року 

ІV квартал 

2019 року 
32 818,600 0,080 0,000 26,255 48,726 24,416 46,887 -1,839 

ІV квартал 

2019 року 

І квартал  

2020 року 
7 624,078 0,071 -1,839 5,413 5,413 4,819 4,819 -2,433 

І квартал  

2020 року 

ІІ квартал  

2020 року 
48 995,741 0,049 -2,433 24,008 29,421 22,737 27,556 -3,704 

ІІ квартал  

2020 року 

ІІІ квартал 

2020 року 
37 458,724 0,048 -3,704 17,980 47,401 17,968 45,524 -3,716 

ІІІ квартал 

2020 року 

ІV квартал 

2020 року 
118 181,194 0,092 -3,716 108,727 156,128 108,608 154,132 -3,835 

ІV квартал 

2020 року 

І квартал  

2021 року 
26 808,063 0,104 -3,835 27,880 27,880 26,128 26,128 -5,587 

І квартал  

2021 року 

ІІ квартал  

2021 року 
36 246,278 0,036 -5,587 13,049 40,929 13,240 39,368 -5,396 

ІІ квартал  

2021 року 

ІІІ квартал 

2021 року 
26 262,020 0,058 -5,396 15,232 56,161 15,150 54,518 -5,478 

ІІІ квартал 

2021 року 

ІV квартал 

2021 року 
37 530,147 0,113 -5,478 42,409 98,570 42,550 97,068 -5,337 

Довідково з урахуванням ІV кварталу 2021 року 

ІV квартал 

2021 року 

І квартал  

2022 року 
56 903,56 0,098 -5,337 55,765 55,765 55,184 55,184 -5,918 

 

Таким чином, Ліцензіатом невірно визначено суму доходу для розрахунку ставки внеску  

на регулювання та невірно заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП. 
 

5. частини першої статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

 

 

підпункту 27 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

(у редакції, що діяла до 25.02.2021)  

 

пункту 7.6.3 Правил ринку, 

затверджено постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307  

(у редакції, що діяла до 01 березня 

2020 року) 

 

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії, між учасниками цього ринку 

здійснюються в грошовій формі відповідно до 

укладених договорів у порядку визначеному цим 

Законом, правилами ринку, правилами ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

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;  

 

згідно з яким оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом одного 

банківського дня з дати направлення платіжного 

документа; 
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пункту 7.6.3 Правил ринку, 
затверджено постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 

(у редакції, що діяла  

до 18 листопада 2020 року) 

 

пункту 7.7.3 Правил ринку, 

затверджено постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 

(у редакції, що діяла після  

11 грудня 2020 року) 

 

пункту 3.5 Типового договору 

про врегулювання небалансів 

електричної енергії, що є 

додатком 1 до Правил ринку, 

затверджено постановою НКРЕКП 

від 14 березня 2018 року № 307 

 

 

 

згідно з яким оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох банківських 

днів з дати направлення платіжного документа;  

 

 

згідно з яким оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський 

рахунок АР здійснюється протягом двох робочих днів 

з дати направлення платіжного документа;  

 

 

яким встановлено, що СВБ зобов'язана, зокрема, 

нести фінансову відповідальність перед Оператором 

системи передачі за врегулювання небалансу 

електричної енергії, спричиненого дією СВБ або 

учасниками ринку, які входять до балансуючої групи 

СВБ та здійснювати, зокрема, вчасно оплату за 

небаланс електричної енергії та платежів, 

сформованих Оператором системи передачі для СВБ 

відповідно до Правил ринку. 
 

Комісією з проведення перевірки здійснено перевірку своєчасності та повноту оплати 

вартості небалансу електричної енергії, що склався на ринку в певному розрахунковому 

періоді, та встановлено, що Товариство здійснювало оплату за небаланс електричної енергії, 

сформованих ОСП відповідно до Правил ринку в повному обсязі, проте Ліцензіат порушив 

терміни оплати виставлених ОСП рахунків за небаланс електричної енергії: 

- за 3 декаду липня 2019 року на 2 банківських дні; 

- за 1 декаду серпня 2019 року на 5 банківських днів; 

- за 3 декаду серпня 2019 року на 1 та 2 банківських дні (2 платежі); 

- за 3 декаду лютого 2020 року на 1 банківський день; 

- за 1-3 декади березня 2020 року на 1 банківський день; 

- за 1 декаду серпня 2020 року на 1 банківський день; 

- за 1 декаду грудня 2020 року на 1 робочий день. 
 

6. пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

 

підпункту 3 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 ліцензіата провадити ліцензовану 

діяльність виключно із застосуванням заявлених 

засобів провадження господарської діяльності, 

зазначених у документах, що додаються до заяви про 

отримання ліцензії (з урахуванням змін до 

документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП). 
 

 

Комісією з перевірки встановлено, що протягом періоду, що перевірявся Товариство провадило 

ліцензовану діяльність з постачання електричної енергії споживачу із використанням засобів 

провадження господарської діяльності, не зазначених у документах, що додавалися до Заяви про 

отримання ліцензії з постачання електричної енергії споживачу з урахуванням змін даних, поданих 

до НКРЕКП, а саме: 

- вебсайт https://naftogazpostach.com 01 червня 2019 року змінено на http://***.ua (чинний 

на момент перевірки) (НКРЕКП повідомлено 14 лютого 2022 року); 
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- електронна пошта energy@naftogazpostach.com, customer@naftogazpostach.com  

31 грудня 2019 року змінена на ****@gas.ua (чинна на момент перевірки) (НКРЕКП 

повідомлено 14 лютого 2022 року); 

- засоби зв’язку: +38 (066) ***-**-**; +38 (098) ***-**-** (відсутня інформація у 

документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, чинна на момент перевірки); 

- електронна скринька для прийому електронних повідомлень споживачів: ******@gas.ua 

(відсутня інформація у документах, що додавалися до заяви на отримання ліцензії, чинна на 

момент перевірки). 
 

Товариство листом від 14 лютого 2022 року № 119/07-3010-0222 надало до НКРЕКП 

інформацію про вебсайт Товариства та засоби комунікації зі споживачами, про що зазначено у 

питанні 1. 

 

Відповідно до пояснень до Акта № 287, наданих ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» листом 

від 24 жовтня 2022 року № 119/07-17893-2022, Товариство пояснює прострочення надання 

інформації щодо змін даних, зазначених у документах, що надавалися Товариством до 

НКРЕКП для отримання відповідної ліцензії, поширенням на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19 та дією постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», тобто обставинами на які Товариство не мало 

змоги вплинути, зокрема карантинні заходи, обмежений доступ до робочих місць 

відповідальних співробітників тощо. 

Також, Товариство зазначає. що подало, хоч і з запізненням форми звітності, визначені в 

Акті № 287, чим усунуло виявлені порушення та зобов’язується в подальшому дотримуватись 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії та не допускати порушення нормативно-

правових актів, що регулюють діяльність ринку електричної енергії. 

Щодо порушення строків надання фінансової звітності Товариство зазначає, що зазначені 

порушення пов’язані з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, дією постанови КМУ від 09.12.2020 № 1236. Ліцензіатом проведено відповідні 

роботи з недопущення порушення термінів, встановлених нормативно-правовими актами, що 

регулюють діяльність ринку електричної енергії, Товариство зобов’язується не допускати в 

подальшому повторного прострочення термінів надання фінансової звітності. 
 

Також, Товариство повідомляє, що згідно з Обліковою політикою Групи Нафтогаз 

Товариство складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової  

звітності (далі – МСФЗ). Керуючись нормами МСФЗ 15 «Виручка по договорам з покупцями» 

дохід від реалізації товарів, робіт, послуг слід визнавати маючи надійну та достовірну його 

оцінку. Визнавати дохід (виручку) слід після виконання продавцем своїх зобов'язань по договору, 

після передачі покупцю контролю над ресурсом. 

Відповідно до вимог статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» для 

забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники здійснюють 

купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу 

наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту. 

Отже, дохід отриманий електропостачальником від продажу електричної енергії за 

двосторонніми договорами та на різних сегментах ринку включається в чистий дохід від 

здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу, який є базою 

нарахування суми внесків на регулювання. Складовою частиною чистого доходу від реалізації 

електричної енергії є також і виручка від позитивних небалансів, отримана за договором з 

НЕК «УКРЕНЕРГО». 

За таким договором стороною-ініціатором складання та підписання Акту приймання- 

передачі небалансів є НЕК «УКРЕНЕРГО». Проте, контрагент при складанні такого 

первинного документу використовує дані першої версії інформаційної платформи. Такі дані не 

є остаточними та достовірними, а отже, дохід від реалізації за такими актами у 

бухгалтерському обліку Товариства відповідно до МСФЗ 15 та Облікової політики 

відображеним бути не може. При цьому, такі акти небалансів від НЕК «УКРЕНЕРГО», що 
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складені оператором по першій версії інформаційної платформи, Товариством не визнаються 

та не оформлюються. 

На момент формування доходів Товариству доступна інформація по другій версії 

інформаційної платформи, яка є надійною, достовірною та повною. Другою версією 

інформаційної платформи підтверджується факт переходу контролю над ресурсом від 

Товариства до оператора у вигляді позитивних небалансів, і як наслідок – зобов'язання 

оператора перед Товариством розрахуватись за отриманий ресурс. 

Саме тому, коректний дохід від реалізації небалансів оператору відображається 

Товариством за методом нарахування базуючись на даних другої версії інформаційної 

платформи, що забезпечує всі вимоги МСФЗ. Відповідно, чистий дохід, сформований тільки 

таким чином, може вважатися достовірною базою для розрахунку внесків на регулювання від 

здійснення діяльності з постачання електричної енергії. 

Враховуючи вищезазначене, Товариство не погоджується із висновком про некоректність 

заповнення звіту по формі № 20-НКРЕКП, а також, не визнає додатково нарахований внесок 

на регулювання. 
 

Товариство порушило терміни оплати виставлених ОСП рахунків за небаланс електричної 

енергії не більше ніж на 5 банківських днів. Товариством вжито заходів для усунення та 

запобігання виникненню у майбутньому вказаних порушень. Порушення є малозначним, а 

наслідки невиконання вищезазначених вимог не призводять до порушення прав та законних 

інтересів споживачів. 
 

Щодо провадження Товариством ліцензованої діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу із використанням засобів провадження господарської діяльності, не 

зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання відповідної ліцензії з 

урахуванням змін даних, поданих до НКРЕКП, Товариство листом від 14.02.2022 року  

№ 119/07-3010-0222 подало до НКРЕКП оновлену Відомість про засоби провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії :споживачу, та, серед іншого 

інформацію про вебсайт Товариства та засоби комунікації зі споживачами, чим було усунуто 

порушення в цій частині до початку проведення перевірки. 

Вищезазначене, на глибоке переконання Товариства, свідчить про малозначність 

порушення. Товариство гарантує дотримання вимог встановлених чинними нормативно-

правовими актами, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, та зобов’язується  

не допускати їх у майбутньому. 
 

 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

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

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ 

«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40121452) за недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» усунути порушення 

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

для чого: 

у строк до 01 грудня 2022 року погасити заборгованість зі сплати внесків на 

регулювання, наявну станом 31 грудня 2021 року та зафіксовану Актом від 17 жовтня  

2022 року № 287, про що у строк до 15 грудня 2022 року повідомити НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області; 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

подати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області відкориговані форми 
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звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за 

період з ІІІ кварталу 2019 року по ІV квартал 2021 року. 

 

 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов 

з постачання електричної енергії 

споживачу 

 

 

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 17 жовтня 2022 року № 287, 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 15 вересня  

2022 року № 306, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40121452) 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: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
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електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, 

що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку 

здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку 

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

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику діяльності 

постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 

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

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)), яким визначено, що форму 

звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня  

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-

НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)) (у редакції, що діяла до 01 березня 

2022 року), яким визначено, що форму звітності № 2 електропостачальники 

подають щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 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)), яким визначено, що форму 

звітності № 3 електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

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

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо 

заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)), 

яким визначено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки за спожиту 

електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня  

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 9-

НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)) (у редакції, що діяла до 21 

лютого 2022 року), яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення 

звітного періоду; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм оплати за 
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спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 (далі – Інструкція  щодо 

заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)), 

яким визначено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги споживачів 

електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 11-

НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)), яким визначено, що форму 

звітності № 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на роздрібному ринку 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня  

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-

НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна)), яким визначено, що форму 

звітності № 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП 

(місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію», затвердженої 

постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257 (далі – Інструкція 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП (місячна)) (у 

редакції, що діяла до 25 грудня 2019 року), яким визначено, що форма 

звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і 

подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу 

НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕ 

(місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та 

поставлену споживачам», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 

року № 1257 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕ 

(місячна)) (у редакції, що діяла до 31 серпня 2019 року), яким визначено, що 

форма звітності № 7-НКРЕ складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального 

органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897 

(далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна)), а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у 
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відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 

та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на 

паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні 

за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності 

НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з 

постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 12 

червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року) (далі – 

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна)) , а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-

постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням 

ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, 

пункту 2.4 яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до 

її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 

пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-

якість-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості 

надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 175 (далі – Інструкція щодо заповнення 

форми звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання (квартальна)), яким, 

зокрема визначено, що форма звітності № 14-НКРЕКП-якість-постачання 

направляється ліцензіатом до НКРЕКП в електронному вигляді на адресу: 

sqr_n@nerc.gov.ua з накладенням кваліфікованого електронного підпису;  

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок № 375) (у редакції, 

що діяла до 14 серпня 2020 року), а саме: 

пункту 6.5 глави 6, яким визначено, що реєстри надання компенсації 

споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу 

sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після 

завершення звітного місяця, 

пункту 6.6 глави 6, яким визначено, що електропостачальник щороку до 

20 лютого, наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму 

офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до 
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Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у 

форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП на паперових носіях і в 

електронному вигляді та до територіального органу НКРЕКП на паперових 

носіях до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копій квартальної 

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

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)» та до 05 березня наступного 

за звітним року копії річної фінансової звітності № 1 «Баланс (звіт про 

фінансовий стан)», № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід)», № 3 «Звіт про рух грошових коштів», № 4 «Звіт про власний капітал» 

та примітки до фінансової звітності; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку 

ліцензіата подавати до НКРЕКП фінансову звітність виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника 

внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, 

за звітний квартал; 

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

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

Порядку № 491, яким встановлено обов’язок платників внеску забезпечувати 

достовірність інформації, наведеної у звіті; 

Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 

року № 307 (далі – Правила ринку), а саме: 

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 01 березня 2020 року) 

згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника 

ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом одного банківського 

дня з дати направлення платіжного документа, 

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) 

згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника 

ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох банківських 

днів з дати направлення платіжного документа, 

mailto:sqr@nerc.gov.ua
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пункту 7.7.3 глави 7.7 згідно з яким оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР 

здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного 

документа; 

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної 

енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено обов’язок СВБ, 

зокрема нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання 

небалансу електричної енергії, спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, 

які входять до балансуючої групи СВБ та здійснювати вчасно оплату за 

небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ 

відповідно до Правил ринку; 

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії  та в документах, 

що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану 

діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження 

господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви 

про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих 

ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством; 

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 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) 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. 

 

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», Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг, 
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ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

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 «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ 

УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 40121452) за недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а 

саме: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 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; 

частини першої статті 75 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», якою встановлено, що розрахунки за електричну енергію та послуги, 

що надаються на ринку електричної енергії, між учасниками цього ринку 

здійснюються в грошовій формі відповідно до укладених договорів у порядку 

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

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна), яким визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) (у редакції, що діяла до 01 березня 2022 року), 

яким визначено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (місячна), яким визначено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

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

моніторинг-постачання (річна), яким визначено, що форму звітності № 4 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 9-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (квартальна) (у редакції, що діяла до 21 лютого  

2022 року), яким визначено, що форму звітності № 9 електропостачальники 

подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 10-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна), яким визначено, що форму звітності № 10 
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електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 11-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна), яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (квартальна), яким визначено, що форму звітності 

№ 12 електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕКП 

(місячна) (у редакції, що діяла до 25 грудня 2019 року), яким визначено, що 

форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального 

органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 7-НКРЕ 

(місячна) (у редакції, що діяла до 31 серпня 2019 року), яким визначено, що 

форма звітності № 7-НКРЕ складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального 

органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна), а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.3, яким визначено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП на паперових носіях за адресою: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 

та в електронному вигляді (файл Excel згідно з формою, розробленою 

НКРЕКП) електронною поштою на адресу: zvit3m@nerc.gov.ua, а також на 

паперових носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні 

за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності 

НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), а саме: 

пункту 2.2, яким визначено, що форма звітності № 12-НКРЕКП-

постачання складається станом на останнє число звітного періоду і подається 

ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу за місцезнаходженням 

ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного періоду, 

пункту 2.4 яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до 

її територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 
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пункту 2.4 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 14-НКРЕКП-

якість-постачання (квартальна), яким, зокрема визначено, що форма звітності 

№ 14-НКРЕКП-якість-постачання направляється ліцензіатом до НКРЕКП в 

електронному вигляді на адресу: sqr_n@nerc.gov.ua з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису; 

Порядку № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), а саме: 

пункту 6.5 глави 6, яким визначено, що реєстри надання компенсації 

споживачам подаються в електронному вигляді до НКРЕКП на адресу 

sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком протягом 20 днів після 

завершення звітного місяця, 

пункту 6.6 глави 6, яким визначено, що електропостачальник щороку до 

20 лютого, наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму 

офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до 

Порядку № 375, поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у 

форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб'єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині обов’язку 

ліцензіата подавати до НКРЕКП фінансову звітність виключно в 

електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункту 5 Порядку № 491 у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника 

внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, 

за звітний квартал; 

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

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

Порядку № 491, яким встановлено обов’язок платників внеску забезпечувати 

достовірність інформації, наведеної у звіті; 

Правил ринку, а саме: 

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 01 березня 2020 року) 

згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника 

ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом одного банківського 

дня з дати направлення платіжного документа, 

пункту 7.6.3 глави 7.6 (у редакції, що діяла до 18 листопада 2020 року) 

згідно з яким оплата платіжного документа з банківського рахунку учасника 

ринку на банківський рахунок АР здійснюється протягом двох банківських 

днів з дати направлення платіжного документа, 

пункту 7.7.3 глави 7.7 згідно з яким оплата платіжного документа з 

банківського рахунку учасника ринку на банківський рахунок АР 

mailto:sqr@nerc.gov.ua
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здійснюється протягом двох робочих днів з дати направлення платіжного 

документа; 

пункту 3.5 Типового договору про врегулювання небалансів електричної 

енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, яким встановлено обов’язок СВБ, 

зокрема нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання 

небалансу електричної енергії, спричиненого дією СВБ або учасниками ринку, 

які входять до балансуючої групи СВБ та здійснювати вчасно оплату за 

небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ 

відповідно до Правил ринку; 

підпункт 2 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії  та в документах, 

що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін; 

підпункт 3 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану 

діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження 

господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви 

про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих 

ліцензіатом до НКРЕКП); 

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством; 

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 27 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) 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. 

 

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»). 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
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МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

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

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

ТОВ «ГК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» 

 

 

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», згідно з Актом планової перевірки  

від 17 жовтня 2022 року № 287, 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (код 

ЄДРПОУ 40121452) усунути порушення нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника 

внеску на регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, 

за звітний квартал; 

пункту 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 
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Порядку № 491, яким встановлено обов’язок платників внеску забезпечувати 

достовірність інформації, наведеної у звіті, для чого: 

у строк до 01 грудня 2022 року погасити заборгованість зі сплати внесків 

на регулювання, наявну станом 31 грудня 2021 року та зафіксовану Актом  

від 17 жовтня 2022 року № 287, про що у строк до 15 грудня 2022 року 

повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області; 

протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану 

в Україні подати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області 

відкориговані форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату 

внеску на регулювання» за період з ІІІ кварталу 2019 року по ІV квартал  

2021 року. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


