
 

Департамент ліцензійного 

контролю  

«_ _»___________2022 року 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

 

 

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 виробництва електричної 

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

(діяльність виробництва електричної енергії)» 

 

 

Сектором НКРЕКП у Вінницькій області (далі – Сектор НКРЕКП) було проведено 

планову перевірку дотримання КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ВІННИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (далі – КП ВМР «ВМТЕ», КП ВМР 

«ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО», Підприємство, Ліцензіат) (код ЄДРПОУ 33126849) за 

період 2019 – 2021 роки вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 22 березня 

2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови № 309), та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови № 1467), за результатами 

якої складено Акт від 16 листопада 2022 року № 325. Листом від 23.11.2022 № 2780-21/2 

(вхідний НКРЕКП від 24.11.2022 № 17670/1-22) Ліцензіатом надано пояснення до Акту 

планової перевірки. 

 

Перевіркою встановлено наступні порушення: 
№ 

з/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

підпункту 9 пункту 2.3 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 309 

Порушення в частині обов’язку ліцензіата надавати 

НКРЕКП документи, інформацію та звітність, 

необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень, 

в обсягах та у строки, встановлені НКРЕКП 

підпункту 9 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

до 20 жовтня 2020 року) 

Порушення в частині обов’язку ліцензіата надавати до 

НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, 

відомості, звітність), необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та 

у строки (не менше десяти робочих днів для надання 

копій документів, пояснень тощо), встановлені 

НКРЕКП 

підпункту 8 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

з 20 жовтня 2020 року) 

Перевіркою встановлено, що Товариством форми звітності у 2019-2021 роках 

надавались до НКРЕКП та Сектору НКРЕКП з порушенням термінів подання (враховуючи 

подання в електронному вигляді). 

КП ВМР «ВМТЕ» в поясненнях до акту перевірки, зокрема надало підтверджуючи 

матеріали (штемпеля поштових відправлень) щодо вчасного відправлення звітності.  

В той же час, відповідно до вимог пунктів 2.1 Інструкцій щодо заповнення форм 

звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна), № 2-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна), № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) 
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та № 4Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) датою подання 

відповідної форми звітності вважається дата її реєстрації в НКРЕКП. 

Ураховуючи пояснення ліцензіата, порушення термінів подання становить: 

форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану 

діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» на 6 днів; 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» на 2 дні, та в 

електронному вигляді Ліцензіат помилково надіслав звіт за березень 2020 року на електронну 

адресу monitoring_v@nerc.gov.ua та monitoring_e@nerc.gov.ua, та 28.10.2020 повторно 

надіслав на електронну адресу zvit4m@nerc.gov.ua, а отже виникло порушення терміну на 

184 дні. 

форму звітності № 1 Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (річна) «Звіт 

про загальну характеристику виробника електричної енергії» – від 2 до 6 днів; 

форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про 

купівлю-продаж електричної енергії» – від 1 до 56 днів; 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про 

участь на ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» – від 1 до 56 днів; 

форму звітності № 4Т-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ТЕС, ТЕЦ) (місячна) 

«Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії» – від 1 до 66 днів. 
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підпункту 6 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

до 20 жовтня 2020 року) Порушення в частині виконання рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та чинним 

законодавством підпункту 5 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

до 20 жовтня 2020 року) 

Вимогами пункту 1 постанови НКРЕКП від 01 серпня 2019 року № 1639 «Про 

накладення штрафу на КП ВМР «ВМТЕ» за порушення ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії та здійснення заходів державного регулювання» (далі – Постанова 

№ 1639) на Товариство накладено штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень, 

який мав бути сплачений Ліцензіатом до Державного бюджету України у 30-денний строк з 

дня одержання копії рішення про накладення штрафу. 

Вимогами пункту 1 постанови НКРЕКП від 01 серпня 2019 року № 1640 «Про 

накладення штрафу на КП ВМР «ВМТЕ» за несплату внесків на регулювання та здійснення 

заходів державного регулювання» (далі – Постанова № 1640) на Товариство накладено штраф 

у розмірі 572 (п'ятсот сімдесят дві) гривні 50 (п'ятдесят) копійок, за несплату внесків на 

регулювання протягом I - IV кварталів 2018 року, який мав бути сплачений Ліцензіатом до 

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

накладення штрафу. 

Постанови № 1639 та № 1640 КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» отримав 

12 серпня 2019 року. Порушення терміну сплати штрафу становить 48 днів. 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про 

затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії» ліцензіати, які провадять господарську діяльність з виробництва 

електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою 

(20 жовтня 2020 року) мають подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до 

Ліцензійних умов, тобто до 21 січня 2021 року. 

КП ВМР «ВМТЕ» листом від 20 січня 2022 року № 272-12/1, з порушенням строку 

виконання на 366 днів надало інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов. 
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пункту 5 Порядку 

розрахунку та 

встановлення ставки 

внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 06.04.2017 

№ 491 (далі – Порядок 

№ 491) 

Порушення 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 

пункту 2 Пояснень щодо 

заповнення форми 

звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про 

сплату внеску на 

регулювання», що є 

додатком 2 до Порядку 

№ 491 

Порушення у частині забезпечення платниками 

внеску достовірності інформації, зазначеної у звіті 

КП ВМР «ВМТЕ» у формі № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання» невірно відображено чистий дохід від провадження ліцензованої діяльності за 

період з І квартал 2020 року по ІІ квартал 2021 року та за ІV квартал 2021 року. 

Здійснивши перерахунок розміру внесків на регулювання з урахуванням скоригованої, 

відповідно до даних первинних документів, суми чистого доходу за зазначений період 

встановлено, що у Ліцензіата виникла недоплата по сплаті внесків на регулювання у розмірі 

1,354 тис. грн. 
 

Період, 

квартал 

Сума доходу для розрахунку 

суми внеску (за попередній 

квартал), тис. грн 

Ставка внеску, 

встановлена 

НКРЕКП, % 

Сума внеску 

відповідно до 

ставки, тис. грн 

Фактично 

сплачено, 

тис. грн 

Заборгованість  або 

переплата на кінець 

періоду, тис. грн 

2020 рік 

І квартал  5 040 0,071 3,578 2,750 -0,828 

ІІ квартал  6 853 0,049 3,358 3,358 -0,828 

ІІІ квартал  1 996 0,048 0,958 1,423 -0,363 

ІV квартал 3 231 0,092 2,973 2,774 -0,562 

Всього за 2020 рік х 10,867 10,305 х 

2020 рік 

І квартал 6 701 0,104 6,969 6,230 -1,301 

ІІ квартал  9 055 0,036 3,260 3,131 -1,430 

ІІІ квартал  4 973 0,058 2,884 2,884 -1,430 

ІV квартал  5 630 0,113 6,362 6,438 -1,354 

Всього за 2021 рік х 19,475 18,683 х 

Підприємством було сплачено заборгованість зі сплати внесків відповідно до 

уточненого звіту № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» та 

платіжного доручення від 27.01.2022 № 85. 

Під час перевірки Ліцензіат надав комісії з перевірки скореговані форми звітності 

№ 20-НКРЕКП за  І квартали 2019 року - ІV квартали 2021 року. 
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підпункту 23 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

до 20 жовтня 2020 року) 
Порушення щодо обов’язку ліцензіата бути 

постачальником послуг з балансування у випадках і 

відповідно до порядку та умов, визначених правилами 

ринку 
підпункту 22 пункту 2.2 

глави 2 Ліцензійних умов 

№ 1467 (у редакції, що діяла 

до 20 жовтня 2020 року) 
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КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» є учасником ринку відповідно до Правил 

ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – ПРЕЕ). 

Відповідно до вимог пункту 4.2.6 розділу 4.2 глави IV ПРЕЕ учасники ринку, крім 

ППВДЕ, які володіють генеруючими одиницями типу B, C та D, зобов'язані брати участь у 

балансуючому ринку. 

Перевіркою встановлено, що Підприємство не брало участь у балансуючому ринку. 

 

 

Враховуючи зазначене Департамент ліцензійного контролю пропонує прийняти: 

1. Постанову, якою застерегти КП ВМР «ВМТЕ» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

2. Розпорядження про усунення порушень відповідно до якого зобов’язати 

КП ВМР «ВМТЕ» у строк до 31 січня 2023 року забезпечити укладання з 

НЕК «УКРЕНЕРГО» договору про участь у балансуючому ринку.  

 

 

 

Директор Департаменту  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 з виробництва 

електричної енергії  

 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ____ грудня 

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

планової перевірки від 16 листопада 2022 року № 325, проведеної на підставі 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що 

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

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, 

постанови НКРЕКП від 10 листопада 2022 року № 1440 «Про  

збільшення строку проведення планової перевірки 

КП ВМР «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» з виробництва електричної 

енергії» та посвідчень на проведення планової перевірки від 23 вересня 

2022 року № 325 та від 07 листопада 2022 року № 379, 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 виробництва електричної енергії, затверджені постановою 

НКРЕКП від 22 березня 2017 року № 309 (далі – Ліцензійні умови з 

виробництва електричної енергії № 309), та Ліцензійні умови провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені 
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постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови 

з виробництва електричної енергії № 1467), а саме: 

пункт 5 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 

06 квітня 2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині визначення 

платником внеску на регулювання чистого доходу від провадження діяльності, 

що регулюється НКРЕКП, протягом 2020 – 2021 років, 

пункт 2 Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» додатка 2 до Порядку 

№ 491 у частині забезпечення платниками внеску достовірності інформації, 

наведеної у звіті; 

підпункт 9 пункту 2.3 глави 2 Ліцензійних умов № 309 щодо обов’язку 

ліцензіата надавати НКРЕКП документи, інформацію та звітність, необхідні для 

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

НКРЕКП; 

підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

та підпункт 5 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 1467 щодо обов’язку 

ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та чинним законодавством; 

підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

та підпункт 8 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 1467 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 23 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) 

та підпункт 22 пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діє з 20 жовтня 2020 року) 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії № 1467 щодо обов’язку 

ліцензіата бути постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно до 

порядку та умов, визначених правилами ринку. 

 

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 



3 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

 

 

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________   Київ    № _______________ 

 

 

Про усунення порушення Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії 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 № 325, 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 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 33126849) усунути 

порушення підпункту 22 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467, щодо обов’язку 

ліцензіата бути постачальником послуг з балансування у випадках і відповідно 

до порядку та умов, визначених правилами ринку, для чого у строк до 31 січня 

2023 року забезпечити укладання з НЕК «УКРЕНЕРГО» договору про участь у 

балансуючому ринку.  

 

Голова НКРЕКП К. Ущаповський 


