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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

КП ВМР «ВМТЕ» щодо недопущення надалі недотримання вимог  

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку  

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання  

електричної енергії споживачу»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушення КП ВМР «ВМТЕ» 

 
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 10 листопада 2020 року № 1441 «Про збільшення строку проведення 

планової перевірки КП ВМР «ВМТЕ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 

28 вересня 2022 року № 341 та від 07 листопада 2022 року № 380, НКРЕКП здійснено 

планову перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) (далі – 

КП ВМР «ВМТЕ», Підприємство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності 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 2022 року, за результатами якої складено Акт від 16 листопада 2022 року 

№ 324.  
 

КП ВМР «ВМТЕ» листом від 23.11.2022 № 2781-21/2 надало до НКРЕКП письмові 

пояснення до Акта планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 324.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 324 

встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 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  

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-НКРЕ 

складається станом на останнє число звітного періоду і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
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№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну 

енергію», затвердженої постановою 

НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  

№ 1257 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (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 

 

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 2.2 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 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

загальну характеристику діяльності 

подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

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, 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 визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
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постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року 

№ 450 (далі – Постанова № 450) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

договірні відносини», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (квартальна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту 

електричну енергію», затвердженої 

Постановою № 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 № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

електропостачальника» 

затвердженої Постановою № 450 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
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пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми 

звітності  № 12-НКРЕКП-

моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної 

енергії», затвердженої Постановою 

№ 450 

 

Порядку забезпечення стандартів 

якості електропостачання та 

надання компенсацій споживачам 

за їх недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375, а саме: 

пункту 6.5 глави 6 (в редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

 

 

 

пункту 6.6 глави 6 (в редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 7.7 глави 7 (в редакції, що 

діяла з 06 лютого 2021 року) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 року, наступного за звітним, надає 

до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному  

веб-сайті інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання за 

формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, 

поштою на паперових носіях та в електронному вигляді  

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

 

яким, зокрема визначено, що електропостачальник 

щороку до 20 лютого року, 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 8 до цього Порядку. 

Інформація надсилається до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках 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»; 

 

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 
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послуг» (в редакції, що діяла до  

18 лютого 2021 року)   

 

 

 

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» 
 

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. 

Комісією з перевірки встановлено, що КП ВМР «ВМТЕ» подавало з порушенням терміну: 

форму № 5-НКРЕКП: 

- до НКРЕКП за січень-червень 2019 року у паперовому вигляді (далі - ПВ) – від 1 до 16 днів; 

- до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області за січень-червень 2019 року у ПВ – від 2 до 6 днів. 

форму № 7-НКРЕКП: 

-  до НКРЕКП у ПВ за квітень 2019 року на 1 день, за червень 2019 року на 2 дні. 

форму № 3а-НКРЕКП: 

- за грудень 2019 року у ПВ до НКРЕКП на 24 дні, до Сектору НКРЕКП у Вінницькій 

області на 4 дні; 

- за період січень – грудень 2020 року у ПВ до НКРЕКП від 1 до 17 днів, до Сектору 

НКРЕКП у Вінницькій області від 1 до 3 днів. 

форму № 12-НКРЕКП: 

- до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області у ПВ за І квартал 2019 року на 22 дні,  

за ІІ квартал 2019 року на 1 день; 

- до НКРЕКП за І квартал 2019 року на 14 днів у ПВ, у електронному вигляді (далі - ЕВ)  

не надано, за ІІ квартал 2019 року на 10 днів у ПВ, за ІІІ квартал 2019 року у ЕВ не надано,  

за IV квартал 2019 року у ЕВ не надано, за І квартал 2020 року у ЕВ не надано.  

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за 2019 рік на 16 днів у ПВ; 
 

форму № 2-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за 2019 рік на 16 днів у ПВ;  
 

форму № 3-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за квітень - грудень 2019 року не подано, за період січень – грудень  

2020 року від 1 до 16 днів у ПВ; 
 

форму № 4-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за 2019 рік на 16 днів у ПВ;  
 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за ІІ та ІІІ квартал 2019 року не подано, за ІV квартал 2019 року на 23 дні у ПВ, 

та 6 днів у ЕВ, за ІV квартал 2020 року на 5 днів у ЕВ; 
 

форму № 10-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за 2019 рік на 16 днів у ПВ; 
 

форму № 11-НКРЕКП-моніторинг: 

- до НКРЕКП за 2019 рік на 16 днів у ПВ; 
 

Додаток 6 до Порядку № 375 за 2019 рік не подано;  
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Додаток 8 до Порядку № 375 за 2020 та 2021 рік в електронному вигляді з накладеним 

КЕП не подано; 
 

квартальну фінансову звітність: 

- до НКРЕКП за І – ІІІ квартал 2019 року від 1 до 13 днів, за І та ІІ квартал 2020 року  

на 7 та 1 день відповідно; 

- до Сектору НКРЕКП у Вінницькій області за І квартал 2019 року на 2 дні. 

 

Листом від 23.11.2022 № 2781-21/2 (з додатками до нього) КП ВМР «ВМТЕ» надано до 

НКРЕКП пояснення та підтвердні документи щодо своєчасності подачі звітності. 

Розглянувши надані матеріали Департамент ліцензійного контролю зазначає, що підтвердні 

документи надано не систематизовано згідно пояснень, рекомендовані повідомлення про 

вручення поштових відправлень незрозуміло до якої саме звітності відносяться, при цьому 

частина цих рекомендованих повідомлень не завірені належним чином. 
 

2 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 5 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 виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та 

законодавством, а саме пунктом 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 № 1469, тобто  

до 25 травня 2021 року, а саме: 

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу (Додаток 2 до Ліцензійних умов № 1469, 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 

№ 1469). 

Перевіркою встановлено, що КП ВМР «ВМТЕ» надано до НКРЕКП додатки 2 та 3 до 

Ліцензійних умов № 1469 листом від 17 червня 2021 року № 12/2/1910, тобто з перевищенням 

встановленого Постановою НКРЕКП № 271 строку на 22 дні. 
 

3 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 5 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

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 



7 

 

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 додатком 2 до 

Порядку № 491 
 

дохід платника внеску на регулювання від провадження 

діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал; 

 

 

 

у частині забезпечення достовірності інформації, 

наведеної у звіті. 

Комісією з перевірки встановлено, що КП ВМР «ВМТЕ» було невірно відображено 

чистий дохід від провадження ліцензованої діяльності. 

Здійснивши перерахунок розміру внесків на регулювання з урахуванням скоригованої, 

відповідно до даних первинних документів, суми чистого доходу за І квартал 2019 року –  

ІV квартал 2021 року комісією з проведення перевірки встановлено, що у Ліцензіата виникла 

недоплата  по  сплаті внесків на регулювання у розмірі 0,176 тис. грн. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 23.11.2022 № 2781-

21/2, Підприємство стверджує, що 27.01.2022 борг було погашено у повному обсязі відповідно 

до уточненого звіту № 20-НКРЕКП за 1 квартал 2022 року та платіжного доручення № 85  

від 27.01.2022. Проте, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Підприємством  

не надано у додаток до відповідних пояснень належним чином завіреної копії платіжного 

доручення щодо сплати заборгованості по внескам на регулювання. 
 

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся КП ВМР «ВМТЕ»  

не мало укладених договорів зі споживачами та не здійснювало господарську діяльність  

з постачання електричної енергії споживачу. Підприємство здійснювало закупівлю 

електричної енергії на сегментах ринку РДН/ВДР для забезпечення власних потреб котелень, 

ЦТП, ІТП тощо, а також здійснювало продаж електричної енергії на внутрішньодобовому 

ринку.   
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) щодо недопущення надалі 

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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) усунути порушення нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, для чого: 

1) у строк до 01 січня 2023 року погасити заборгованість зі сплати внесків на регулювання, 

за І квартал 2019 року – ІV квартал 2021 року у розмірі 176 гривень 00 копійок, про що у строк 

до 15 січня 2023 року повідомити НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Вінницькій області; 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану в Україні 

подати до НКРЕКП: 

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» за І, ІІІ та IV квартали  

2019 року та за І квартал 2020 року в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого 



8 

 

електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

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

електричної енергії» за квітень – грудень 2019 року в електронному вигляді з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої 

уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

форму звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки 

за спожиту електричну енергію» за ІІ та ІІІ квартал 2019 року в електронному вигляді з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої 

уповноваженої особи) та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

додаток 6 за 2019 рік в паперовому вигляді та додаток 8 за 2020 та 2021 роки в 

електронному вигляді до Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375. 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 

 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про застереження КП ВМР «ВМТЕ» 

щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов постачання електричної енергії 

споживачу 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ ____________  

20___ року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,  

Акта планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 324, 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 постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року 

№ 1441 «Про збільшення строку проведення планової перевірки КП ВМР 

«ВМТЕ» та посвідчень на проведення планової перевірки від 28 вересня  

2022 року № 341 та від 07 листопада 2022 року № 380, установлено, що 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) 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; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким встановлено, що форму 

звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким встановлено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

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, яким встановлено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», 

затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким 

встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку 

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким встановлено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через 50 днів після завершення 

звітного періоду; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким 

встановлено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким встановлено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 
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роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну 

енергію», затвердженої постановою НКРЕ від 04 жовтня 2012 року № 1257, 

яким встановлено, 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 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (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, 

яким встановлено, 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; 

пункту 2.2 глави 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) 

яким встановлено, 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; 

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),  

а саме: 

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, 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 глави 2 яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом 

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

sqr@nerc.gov.ua, а також до її територіального органу за місцезнаходженням 

ліцензіата; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375, а саме: 
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пункту 6.5 глави 6 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким 

встановлено, 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 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким 

встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, наступного 

за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості 

електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, 

поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на 

адресу: sqr@nerc.gov.ua, 

пункту 7.7 глави 7, яким, зокрема встановлено, що електропостачальник 

щороку до 20 лютого року, 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 8 до цього Порядку. Інформація надсилається до 

НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках 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»;  

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 



5 
 

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; 

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, а саме  

пунктом 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу»; 

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. 

 

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:  
 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушення КП ВМР 

«ВМТЕ» 

 

 

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 16 листопада 2022 року № 324, 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 та  

на підставі постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1441 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки КП ВМР «ВМТЕ», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) усунути 

порушення нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, а саме: 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (далі – Порядок № 375), а саме: 

пункту 6.6 глави 6 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким 

встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, наступного 

за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті 
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інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості 

електропостачання за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, 

поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на 

адресу: sqr@nerc.gov.ua, 

пункту 7.7 глави 7, яким, зокрема встановлено, що електропостачальник 

щороку до 20 лютого року, 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 8 до цього Порядку. Інформація надсилається до 

НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках 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»;  

пункту 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року 

№ 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 2.1 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, яким встановлено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 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 (у редакції, що діяла до 22 грудня 2021 року), яким 

встановлено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не пізніше 

ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; 

пункту 2.4 глави 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), яким встановлено, 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, для чого: 

1) у строк до 01 січня 2023 року погасити заборгованість зі сплати 

внесків на регулювання, за І квартал 2019 року – ІV квартал 2021 року у розмірі 

176 гривень 00 копійок, про що у строк до 15 січня 2023 року повідомити 

НКРЕКП та Сектор НКРЕКП у Вінницькій області; 
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2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні подати до НКРЕКП: 

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної 

енергії» за І, ІІІ та IV квартали 2019 року та за І квартал 2020 року  

в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт 

про обсяги закупівлі електричної енергії» за квітень – грудень 2019 року  

в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

форму звітності № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) 

«Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» за ІІ та ІІІ квартал  

2019 року в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата; 

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів 

якості електропостачання за 2019 рік в паперовому вигляді за формою, 

наведеною в додатку 6 та інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання за 2020 та 2021 роки в 

електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 8 до Порядку № 375. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


