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ліцензійного контролю  

«20» грудня 2022 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП 

від 28 лютого 2019 року № 282», що має ознаки регуляторного акта 
 

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

енергії належить, зокрема, затвердження форм звітності учасників ринку електричної 

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

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (далі – Закон) визначено, що 

НКРЕКП здійснює моніторинг функціонування ринку електричної енергії, який 

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

ринку електричної енергії.  

Постановою НКРЕКП від 16.08.2022 № 936 «Про затвердження Змін до деяких 

постанов НКРЕ та НКРЕКП», зокрема удосконалено положення Порядку встановлення 

(формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, в частині упорядкування регуляторного 

обліку активів, створених до та після переходу на стимулююче регулювання.  

Враховуючи зазначене, та з метою приведення форм звітності учасників ринку 

електричної енергії у відповідність до положень діючих нормативно-правових актів, 

Департаментом ліцензійного контролю розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про 

затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282»  

(далі – проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається удосконалення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати 

та виконання структури тарифів за видами діяльності» та інструкції щодо її заповнення 

(в частині упорядкування регуляторного обліку активів, створених до та після переходу 

на стимулююче регулювання).  

На виконання вимог статті 15 Закону 28 жовтня 2022 року проєкт постанови, що 

має ознаки регуляторного акта разом з аналізом його впливу, обґрунтуванням та 

порівняльною таблицею було розміщено на офіційному вебсайті НКРЕКП для 

отримання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та 

інших заінтересованих осіб. Зауваження та пропозиції до проєкту постанови НКРЕКП 

отримані у період з 28 жовтня 2022 року по 14 листопада 2022 року, були оприлюднені 

на офіційному вебсайті НКРЕКП 22 листопада 2022 року, їх відкрите обговорення було 

проведено 28 листопада 2022 року.  

За результатами відкритих обговорень на офіційному вебсайті НКРЕКП  

09 грудня 2022 року було оприлюднено Протокол відкритих обговорень разом з 

таблицею узгоджених позицій до проєкту постанови. 

3 огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову HKPEKП «Про 

затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282». 
 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                 Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

   

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА  
      
      2 2 . 1 2 . 2 0 1 5                                                        №  3 0 1 0  

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

 

Про затвердження Змін до 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 

2019 року № 282 
 

 

 

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

 

1. Затвердити Зміни до постанови Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

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

учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення», що 

додаються. 

 

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

оприлюднення на офіційному вебсайті Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

 

 

Голова НКРЕКП                К. Ущаповський 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Постанова Національної комісії, 

що здійснює державне 

регулювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг 

                                  №              3  

 

 

 

Зміни  

до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

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

затвердження форм звітності НКРЕКП для учасників ринку електричної енергії 

та інструкцій щодо їх заповнення» 

 

1. Пункти 5 та 6 розділу ІІ «Інформація щодо регуляторного обліку» форми 

звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про 

фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» 

викласти в такій редакції: 

 

« 

5 

Залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів) із регуляторної бази активів, 

яка створена на дату переходу до 

стимулюючого регулювання (ВАt-1) 

тис. 

грн 
246 Х  Х Х Х  Х Х Х 

 

  

 

6 

Залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів) із регуляторної бази активів, 

які створені після переходу на 

стимулююче регулювання, у т. ч.: 

тис. 

грн 
251 Х  Х Х Х  Х Х Х 

 

 

6.1 

залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених до категорії 1, із 

регуляторної бази активів, створеної 

після переходу до стимулюючого 

регулювання (ВАнов1) 

тис. 

грн 
252 Х  Х Х Х  Х Х Х 

 

 

6.2 

залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених до категорії 2, із 

регуляторної бази активів, створеної 

після переходу до стимулюючого 

регулювання 

тис. 

грн 
253 Х  Х Х Х  Х Х Х 

 

 

6.3 

залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених до категорії 3, із 

регуляторної бази активів, створеної 

тис. 

грн 
254 Х  Х Х Х  Х Х Х 
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після переходу до стимулюючого 

регулювання 

 
6.4 

залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів 

активів),  віднесених до категорії 4, 

із регуляторної бази активів, 

створеної після переходу до 

стимулюючого регулювання 

тис. 

грн 
255 Х 

 

 
Х Х Х 

 

 
Х Х Х 

 

 ». 

 

2. У пункті 3.4 глави 3 Інструкції щодо заповнення форми звітності   

№ 2-НКРЕКП-розподіл електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури тарифів за видами діяльності»: 

 

1)  в абзаці третьому підпункту 13 слова, знак та цифри «введення та 

відчуження активів із регуляторної бази активів відповідно до Порядку № 899» 

замінити словами, знаками та цифрами «введених та виведених з експлуатації 

активів (елементів активів) із регуляторної бази активів відповідно до Порядку 

№ 899  станом на початок звітного року»; 

 

2)  абзац перший підпункту 14 доповнити знаками, словами та цифрами 

«(далі – Порядок № 1175)»; 

 

3) підпункти 15 – 24 викласти в такій редакції: 

«15)  у рядку 238 «амортизація на активи, віднесені до категорії 1, які 

створені після переходу на стимулююче регулювання (Анов 1)» наростаючим 

підсумком зазначається амортизація на активи, віднесені згідно з Порядком  

№ 1175 до категорії 1, що розраховується поквартально відповідно до Порядку 

№ 899; 

 

16)  у рядку 239 «амортизація на активи, віднесені до категорії 2, які 

створені після переходу на стимулююче регулювання (Анов 2)» наростаючим 

підсумком зазначається амортизація на активи, віднесені згідно з Порядком  

№ 1175 до категорії 2, що розраховується поквартально відповідно до Порядку 

№ 899; 

 

17)  у рядку 240 «амортизація на активи, віднесені до категорії 3, які 

створені після переходу на стимулююче регулювання (Анов 3)» наростаючим 

підсумком зазначається амортизація на активи, віднесені згідно з Порядком  

№ 1175 до категорії 3, що розраховується поквартально відповідно до Порядку 

№ 899; 

 

18)  у рядку 241 «амортизація на активи, віднесені до категорії 4, які 

створені після переходу на стимулююче регулювання (Анов 4)» наростаючим 

підсумком зазначається амортизація на активи, віднесені згідно з Порядком  

№ 1175 до категорії 4, що розраховується поквартально відповідно до Порядку 

№ 899; 
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19)  у рядку 246 «Залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів) із регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу 

до стимулюючого регулювання (ВАt-1)» зазначається залишкова вартість 

виведених з експлуатації активів (елементів активів) із регуляторної бази 

активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання. 

При заповненні форми звітності № 2-НКРЕКП-розподіл електричної 

енергії (квартальна) за січень – грудень 2022 року у рядку 246 зазначається 

залишкова вартість виведених з експлуатації активів (елементів активів) із 

регуляторної бази активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого 

регулювання (ВА); 

 

20)  у рядку 251 «Залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів) із регуляторної бази активів, які створені після переходу на 

стимулююче регулювання, у т. ч.:» зазначається залишкова вартість виведених з 

експлуатації активів (елементів активів), які створені після переходу на 

стимулююче регулювання. Дані рядка 251 дорівнюють сумі даних 

рядків 252 – 255; 

 

21)  у рядку 252 «залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів), віднесених до категорії 1, із регуляторної бази активів, 

створеної після переходу до стимулюючого регулювання (ВАнов1)» зазначається 

фактична залишкова вартість виведених з експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 1, із регуляторної 

бази активів, створеної після переходу до стимулюючого регулювання; 

 

22)  у рядку 253 «залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів), віднесених до категорії 2, із регуляторної бази активів, 

створеної після переходу до стимулюючого регулювання» зазначається 

фактична залишкова вартість виведених з експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 2, із регуляторної 

бази активів, створеної після переходу до стимулюючого регулювання; 

 

23)  у рядку 254 «залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів), віднесених до категорії 3, із регуляторної бази активів, 

створеної після переходу до стимулюючого регулювання» зазначається 

фактична залишкова вартість виведених з експлуатації активів (елементів 

активів), віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 3, із регуляторної 

бази активів, створеної після переходу до стимулюючого регулювання; 

 

24)  у рядку 255 «залишкова вартість виведених з експлуатації активів 

(елементів активів), віднесених до категорії 4, із регуляторної бази активів, 

створеної після переходу до стимулюючого регулювання» зазначається 

фактична залишкова вартість виведених з експлуатації активів (елементів 
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активів), віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 4, із регуляторної 

бази активів, створеної після переходу до стимулюючого регулювання;»; 

 

4)  підпункт 25 доповнити знаками, словами та цифрами «(вартість активів, 

створених з дотриманням вимог пунктів 2.5, 2.6 та 2.10 розділу II Порядку  

№ 899);»; 

 

5) підпункти 27 – 30 викласти в такій редакції: 

«27) у рядку 270 «сума створених активів, віднесених до                                    

категорії 1 (Інов 1)» зазначається фактична вартість створених та прийнятих на 

баланс активів, віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 1 (у тому числі 

створених з дотриманням вимог пункту 3.5 розділу III Порядку № 899); 

 

28)  у рядку 275 «сума створених активів, віднесених до категорії 2» 

зазначається фактична вартість створених та прийнятих на баланс активів, 

віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 2 (у тому числі створених з 

дотриманням вимог пункту 3.5 розділу III Порядку № 899); 

 

29)  у рядку 280 «сума створених активів, віднесених до категорії 3» 

зазначається фактична вартість створених та прийнятих на баланс активів, 

віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 3; 

 

30)  у рядку 285 «сума створених активів, віднесених до категорії 4» 

зазначається фактична вартість створених та прийнятих на баланс активів, 

віднесених згідно з Порядком № 1175 до категорії 4;». 

 

 

Директор Департаменту  

ліцензійного контролю                          Я. Зеленюк 
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