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-  

Обґрунтування 
до проєкту постанови НКРЕКП про «Про застереження КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» 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 НКРЕКП «Про усунення 

порушення КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» 
 

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 (у редакції постанови НКРЕКП від  
09 вересня 2022 року № 1116), на підставі посвідчення на перевірку від 15 листопада 2022 року 
№ 394 Відділу НКРЕКП у Одеській області здійснено планову виїзну перевірку дотримання 
МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 
№ 2» (код ЄДРПОУ 05519847) (далі – Товариство, Ліцензіат, КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2») 
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 22 грудня 2018 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт планової 
виїзної перевірки від 09 грудня 2022 року № 356 (далі – Акт № 356). 

 
Листом від 14 грудня 2022 року № 03/01-600 КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» надало до НКРЕКП 

заперечення та пояснення (зауваження) до Акту № 356 (далі – Пояснення), які опрацьовано 
НКРЕКП. 

 
Так, зазначеним Актом № 356 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 2.1 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності 
№ 3-НКРЕКП-моніторинг-
постачання (місячна) «Звіт про 
обсяги закупівлі та продажу 
електричної енергії», 
затвердженої постановою 
НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 
 

пункту 2.2 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності 
№ 12-НКРЕКП-постачання 

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 форму звітності № 3 
електропостачальники подають щомісяця до 25 числа 
місяця, наступного за звітним періодом; 
 
 
 
 
 
 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності № 12-
НКРЕКП-постачання складається станом на останнє 
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(квартальна) «Звіт щодо 
показників комерційної якості 
надання послуг з постачання 
електричної енергії», 
затвердженої постановою 
НКРЕКП від 12.06.2018  № 374 
(у редакції, що діяла протягом 
періоду, що перевіряється) 
 
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 12.06.2018  № 374 
(у редакції, що діяла протягом 
періоду, що перевіряється) 
 
пункту 2.2 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності № 
3а-НКРЕКП-постачання 
електричної енергії (місячна) 
«Звіт про діяльність 
постачальника електричної 
енергії», затвердженої 
постановою НКРЕКП від 
20.12.2019 № 2897 (у редакції, 
що діяла протягом періоду, що 
перевіряється) 
 
пунктів 6.5-6.6 глави 6 Порядку 
№ 375 (в редакції, що діяла до 
14.08.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пунктів 7.6-7.7 глави 7 Порядку 
№ 357 (в редакції, що діяла з 
14.08.2020) 
 
 
 
 
 

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, зазначено, що форма звітності № 3а-
НКРЕКП складається станом на останнє число 
звітного періоду і подається до НКРЕКП та її 
територіального органу у відповідному регіоні за 
місцем розташування ліцензіата щомісячно до 25 
числа місяця, наступного за звітним періодом; 
 
 
 
 
 
 
якими 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 та щороку до 20 лютого, 
наступного за звітним, електропостачальник надає до 
НКРЕКП та оприлюднює на своїх офіційних вебсайтах 
інформацію щодо дотримання загальних та 
гарантованих стандартів якості електропостачання 
за формою, наведеною в додатку 6 до Порядку № 
357,поштою на паперових носіях та в електронному 
вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: 
sqr@nerc.gov.ua; 
 
якими зокрема визначено, що реєстри надання 
компенсації споживачам подаються 
електропостачальниками щоквартально в 
електронному вигляді до НКРЕКП на адресу 
sqr@nerc.gov.ua накопичувальним підсумком протягом 
20 днів після завершення звітного кварталу. Якщо 
електропостачальник (крім електропостачальників, 

mailto:sqr@nerc.gov.ua


3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пункту 1 постанови № 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» (в редакції, яка діяла до 
18 лютого 2021 року) 

які виконують функції постачальника універсальних 
послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному 
кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам 
за цей звітний період не подається. 
Електропостачальники щороку до 20 лютого року, 
наступного за звітним, надають до НКРЕКП та 
оприлюднюють на своїх офіційних вебсайтах 
інформацію щодо дотримання загальних та 
гарантованих стандартів якості електропостачання 
за формами, наведеними в додатках 6-8 до цього 
Порядку. Інформація надсилається ліцензіатами до 
НКРЕКП в електронному вигляді у форматі «xls» або 
«xlsx» на адресу sqr@nerc.gov.ua (для 
електропостачальників) у двох примірниках; 
 
щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП до 

30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії 
квартальної фінансової звітності: 
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)»; 
та до 05 березня наступного за звітним роком копії 

річної фінансової звітності: 
№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)». 
 

 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм 

звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення» 
(далі – Постанова НКРЕКП № 450) ліцензіати з постачання електричної енергії споживачу повинні 
надавати до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді звітність у 
визначений Постановою НКРЕКП № 450 строк. 

Постановою НКРЕКП від 03 лютого 2021 року № 173 внесено зміни до Постанови НКРЕКП 
№ 450 зокрема в частині подання форм звітності до НКРЕКП виключно в електронному вигляді 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». 

Датою подання форм звітності, визначених Постановою НКРЕКП № 450 (із змінами), 
вважається дата її реєстрації в НКРЕКП. 

 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 «Про затвердження форм 

звітності щодо показників якості електропостачання та інструкцій щодо їх заповнення»  (далі – 
Постанова НКРЕКП № 374) ліцензіат повинен надавати до НКРЕКП поштою на паперових носіях 
та в електронному вигляді, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу 
НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата звітність за формою № 12-НКРЕКП-постачання 
(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної 
енергії» (далі – форма № 12-НКРЕКП-постачання) – не пізніше ніж через 50 днів після звітного 
періоду. 

 
Перевіркою встановлено, що Ліцензіат надав форми звітності з порушенням терміну: 
Форма № 5-НКРЕКП (місячна): 
до НКРЕКП у паперовому та в електронному вигляді 
за грудень 2018 року на 13 днів; 
за лютий 2019 року на 6 днів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20190912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20190912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20190912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/ed20190912
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19


4 

 

за березень 2019 року на 4 дні; 
Форма № 7-НКРЕКП (місячна): 
до НКРЕКП 
за лютий 2019 року на 6 днів; 
за березень 2019 року на 4 дні; 
 
Форма № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна): 
до НКРЕКП 
за січень 2020 року у паперовому вигляді на 51 день та в електронному вигляді на 18 днів; 
за квітень 2020 року у паперовому вигляді на 2 дні; 
за січень 2020 року у паперовому вигляді на 8 днів та в електронному вигляді на 1 день; 
за жовтень 2020 року у паперовому вигляді на 6 днів; 
за листопад 2020 року у паперовому вигляді на 24 дні; 
 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у своїх поясненнях, наданих листом від 14 грудня 2022 року 

№ 03/01-600, надало підтвердження направлення форм звітності в електронному вигляді 
(скріншоти з електронної пошти підприємства), а саме Форми № 3-НКРЕКП-моніторинг-
постачання (місячна) за січень 2019 та січень 2020 роки, у строк передбачений нормативними 
актами. 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до інформації зазначеній в 

службовій записці Відділу НКРЕКП у Одеській області від 20.12.2022 №82/43СЛ-22, у 
таблиці 1.5.1 у колонці «Порушення терміну подання (днів)», рядки «Форма № 3-НКРЕКП-
моніторинг-постачання (місячна) (постанова № 450 від 29.03.2019)» допущено технічну помилку 
та заначено порушення терміну подання у січні 2020 року – 51/18. При цьому порушення терміну 
подання у січні 2020 року повинно складати 18/0 днів. 

 
В зв’язку із зазначеним, Департамент ліцензійного контролю вбачає порушення 

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 29.03.2019 № 450 в частині невчасного надання Форми № 3-НКРЕКП-моніторинг-
постачання (місячна) в паперовому вигляді. 

 
Форма № 12-НКРЕКП- моніторинг – постачання (квартальна): 
до НКРЕКП: 
за 3 квартал 2020 року у паперовому вигляді на 8 днів; 
 
Форма № 3а-НКРЕКП (місячна): 
до НКРЕКП/Відділу НКРЕКП у Одеській області 
за грудень 2019 року у паперовому вигляді на 8 днів; 
за лютий 2020 року у паперовому вигляді на 2 дні; 
за березень 2020 року у паперовому вигляді на 4 дні; 
за квітень 2020 року у паперовому вигляді на 1 день; 
за вересень 2020 року у паперовому вигляді на 4 дні; 
за листопад 2020 року у паперовому вигляді на 4 дні; 
за грудень 2020 року у паперовому вигляді на 6 дні;  
 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у своїх поясненнях, наданих листом від 14 грудня 2022 року 

№ 03/01-600, надало підтвердження направлення форм звітності в електронному вигляді 
(скріншоти з електронної пошти підприємства), а саме Форми звітності № 3а-НКРЕКП-
постачання електричної енергії (місячна) за грудень 2019 року, лютий 2020 року, березень 2020, 
квітень 2020 року, вересень 2020 року, листопад 2020 року, грудень 2020 року, у строк 
передбачений нормативними актами. 
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що порушення пункту 2.2 Інструкції щодо 
заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про 
діяльність постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 20.12.2019 
№ 2897 (у редакції, що діяла протягом періоду, що перевіряється) виставлено в зв’язку з невчасним 
наданням звітності у паперовому вигляді. 

 
Форма № 9-НКРЕКП- моніторинг -постачання (квартальна): 
до НКРЕКП: 
за 4 квартал 2019 року у паперовому вигляді на 5 днів; 
за 1 квартал 2020 року у паперовому вигляді на 2 дні; 
за 1 квартал 2021 року у паперовому вигляді на 1 днів. 
 
Також, перевіркою встановлено, що звіти Ліцензіата за формою № 12-НКРЕКП-

постачання (№ 14-НКРЕКП-якість- постачання з КЕП після внесених 03.02.2021 змін): 
- 1-4 квартали 2019 року - в електронному та паперовому вигляді відсутній; 
- 1 квартал 2020 року – в електронному вигляді 15.04.2020, в паперовому вигляді – 

відсутній; 
- 2 квартал 2020 року –  в електронному вигляді 13.07.2020, в паперовому вигляді – 

відсутній; 
- 3 квартал 2020 року – в  електронному вигляді 20.10.2020, в паперовому вигляді – 

відсутній; 
- 4 квартал 2020 року – в електронному та паперовому вигляді відсутній; 
- 1 квартал 2021 року – в електронному вигляді з накладеним КЕП відсутній; 
 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку 

забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання» (зі змінами) (далі – Порядок № 375) ліцензіати повинні надавати поштою на 
паперових носіях та в електронному вигляді до НКРЕКП: 

в редакції Порядку № 375, що діяла до 14 серпня 2020 року: 
- реєстр надання компенсацій споживачам за формою згідно додатку 4 до порядку 

забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання – електронною поштою протягом 20 днів після завершення звітного періоду;  

- інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості 
електропостачання за формами, наведеними в додатку 6 до цього Порядку поштою на паперових 
носіях та в електронному вигляді до 20 лютого року, наступного за звітним. Крім цього, зазначена 
інформація підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті електропостачальника. 

в редакції Порядку № 375, що діяла з 14 серпня 2020 року: 
 - Додаток 4 до Порядку № 375 – в електронному вигляді щоквартально накопичувальним 

підсумком протягом 20 днів після завершення  звітного кварталу. Якщо електропостачальник (крім 
електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг) не надавав 
компенсації споживачам у звітному кварталі, то реєстр надання компенсації споживачам за цей 
звітний період не подається. 

 - інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання 
послуг електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих 
стандартів якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375 (далі  - Додаток 
8 до Порядку № 375) – поштою на паперових носіях та в електронному вигляді до 
20 лютого року, наступного за звітним. Крім цього, зазначена інформація підлягає оприлюдненню 
на власному вебсайті електропостачальників; 

Крім того, редакцією Порядку № 375, що діяла з 06.02.2021, передбачено подання 
Додатку 8 до Порядку № 375 виключно в електронному вигляді. 

Відповідно до даних реєстраційної бази вхідної документації НКРЕКП встановлено, що: 
 додаток 4 за період з 2019 року по серпень 2020 року-відсутній; 
 додаток 6 за 2019 рік, додаток 8 за 2020 та 2021 роки – відсутні. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0375874-18
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Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно Порядку № 375 додаток 8 
не подається у разі якщо електропостачальник (крім електропостачальників, які виконують 
функції постачальника універсальних послуг) не надавав компенсації споживачам у звітному 
кварталі. Враховуючи те, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» протягом перевіряємого періоду не надавало 
послугу з постачання електричної енергії споживачам, відповідно не надавало компенсації 
споживачам у звітному кварталі, Департамент ліцензійного контролю не вбачає порушення 
пунктів пунктів 7.6-7.7 глави 7 Порядку № 357 (в редакції, що діяла з 14.08.2020). 

 
Постановою НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про подання суб’єктами 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг фінансової звітності до Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (зі 
змінами) (далі – постанова НКРЕКП № 624) визначено, що ліцензіати, у т. ч. з постачання 
електричної енергії, повинні подавати до НКРЕКП на паперовому носії і в електронному вигляді 
та до територіального органу НКРЕКП на паперових носіях квартальну фінансову звітність, копії 
квартальної фінансової звітності − до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом, копії річної 
фінансової звітності − до 05 березня наступного за звітним року.  

 
Перевіркою встановлено, що Ліцензіат протягом періоду, що перевіряється, надавав 

фінансову звітність до НКРЕКП з порушення термінів, а саме: 
за 1 квартал 2019 року на 6 днів, за 2 та 3 квартал на 1 день та за 2019 рік на 11 днів; 
за 1 квартал 2020 року на 2 дні, за 3 квартал на 14 дні. 
 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у своїх поясненнях, наданих листом від 14 грудня 2022 року 

№ 03/01-600, надало підтвердження направлення до НКРЕКП у паперовому вигляді фінансової 
звітності за за 1, 2 та 3 квартали 2019 року, та за 2019 рік, а саме повідомлення про вручення 
рекомендованих поштових відправлення з датою отримання НКРЕКП. 

 
Також, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що у наданих КП «ОДЕСЬКА 

ТЕЦ-2» повідомленнях про вручення рекомендованих поштових відправлень за 2020 рік не 
зафіксовано дату їх вручення НКРЕКП. 

Враховуючи зазначене, Департамент ліцензійного контролю вбачає порушення пункту 1 
постанови № 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» (в редакції, яка діяла до 
18 лютого 2021 року) в частині обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП до 30 числа місяця, що 
настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності: 

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; 
№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», 
а саме за 1та 3 квартал 2020 року. 

 

2 
підпункту 5 пункту 2.2 глави 2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 
НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням 
та законодавством 

 
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» (набрання чинності 25.02.2021), ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з 
постачання електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 
постановою подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних 
умов № 1469, тобто до 25.05.2021. 

Відповідно до підпунктів 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов № 1469, ліцензіатам 
необхідно було подати відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу (додаток 2) та інформацію про підтвердження відсутності здійснення 
контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
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захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у 
значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3). 

Комісією з перевірки встановлено та Актом № 356 зафіксовано, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2»  
не надано до НКРЕКП відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу (додаток 2) та 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). 

 

3 

пункту 1 частини другої статті 57 
Закону України «Про ринок 
електричної енергії» 
 
 
 
пункту 7 Порядку розрахунку та 
встановлення ставки внесків на 
регулювання, затвердженого 
постановою НКРЕКП від 06 
квітня 2017 року № 491 

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 зобов’язання сплачувати внески на 
регулювання щоквартально суб’єктами 
господарювання до спеціального фонду державного 
бюджету протягом перших 30 днів поточного 
кварталу, наступного за звітним. 

 
Відповідно до Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06.04.2017 № 491 (далі – Порядок № 491), 
з 01.01.2018 на ліцензіата покладено обов’язок щодо сплати внесків на регулювання, розрахованих 

у встановленому НКРЕКП порядку, та подання відповідному структурному підрозділу НКРЕКП звіту 
про сплату внеску на регулювання за формою, встановленою НКРЕКП. 

Суб’єкти господарювання, державне регулювання яких здійснює НКРЕКП, відповідно до Порядку 
№ 491, здійснюють сплату внесків на регулювання, які щоквартально сплачуються до спеціального фонду 
державного бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. 

Актом № 356 зафіксовано, що Ліцензіатом сплачено внесок на регулювання у 2 кварталі 2019 року 
з порушенням строку на 1 день, що свідчить про порушення КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2». 
 

4 підпункту 41 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу  
 
вимог підпункту 42 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
підпункту 48 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу (у 
редакції, що діяла до 25.02.2021) 

у частині обов’язку ліцензіата розміщувати на власному 
веб-сайті приклади-роз’яснення виставлення рахунків із 
поясненням кожного елемента рахунку; 
 
у частині обов’язку ліцензіата у чіткий та прозорий спосіб 
інформувати своїх споживачів: 
про вартість та умови надання послуг; 
про методи оплати; 
про право споживачів безоплатно обирати і змінювати 
електропостачальника; 
про зміну будь-яких умов договору постачання електричної 
енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх 
застосування з урахуванням інформації про право 
споживача розірвати договір; 
про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів 
припинити дію договору, якщо вони не приймають нові 
умови, у порядку, встановленому законом; 
 
у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо 
надання, захисту, розкриття та оприлюднення 
інформації на ринку електричної енергії, визначених 
Законом України «Про ринок електричної енергії» та 
іншими нормативно-правовими актами, нормативними 
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документами, що регулюють функціонування ринку 
електричної енергії, а саме абзацу другого частини третьої 
статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року 3996-
XIV (із змінами), згідно з яким середні підприємства 
зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за 
звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову 
звітність разом з аудиторським висновком на власній 
вебсторінці (у повному обсязі). 

 
Згідно частини  першої статті 1 Закону України «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 
10 грудня 2015 року № 887-VIII (із змінами, далі – Закон) споживачам, зокрема у сфері постачання 
електричної енергії, гарантується безперешкодний та безоплатний доступ до наступної інформації: 

 відповідно до пункту 1 частини першої статті 1 Закону – права споживачів, місце та порядок 
одержання інформації споживачами – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 2 частини першої статті 1 Закону – ціни/тарифи, їхні складові для всіх 
категорій споживачів,  зміну цін/тарифів - інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону – частку та вартість електричної 
енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в 
оптовій ціні на електричну енергію – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 4 частини першої статті 1 Закону – частку та вартість електричної 
енергії, виробленої генеруючими потужностями (за видами генеруючих потужностей), в 
середньозваженій ціні на електричну енергію для споживача – інформація на веб-сайті 
відсутня; 

 відповідно до пункту 5 частини першої статті 1 Закону – порівняння цін/тарифів на товари, 
послуги в різних регіонах України, а також в Україні та інших державах – інформація на 
веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону – прогнози зміни цін/тарифів та 
обґрунтування необхідності таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що 
надається для встановлення тарифів на товари, послуги – інформація на веб-сайті 
відсутня; 

 відповідно до пункту 7 частини першої статті 1 Закону – динаміку зміни історичної вартості 
складових цін/тарифів за останні п’ять років – інформація на веб-сайті відсутня; 

 відповідно до пункту 8 частини першої статті 1 Закону – якісні характеристики товарів, 
послуг – інформація на веб-сайті відсутня; 

 
Щодо прогнозів зміни цін/тарифів та обгрунтування необхідності таких змін відповідно до 

заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів на товари, послуги 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» є постачальником 
електричної енергії за вільними цінами. 

Враховуючи вищевикладене, Департамент ліцензійного контролю не вбачає у діях 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» порушення підпункту 48 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469 (у 
редакції, що діяла до 25.02.2021) у частині обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо 
надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених 
Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, 
нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, а саме 
пункту 6 частини першої статті 1 Закону України «Про особливості доступу до інформації у 
сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» 
згідно з яким споживачам у сфері постачання електричної енергії гарантується безперешкодний та 
безоплатний доступ до інформації про прогнози зміни цін/тарифів та обгрунтування необхідності 
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таких змін відповідно до заяви суб’єкта господарювання, що надається для встановлення тарифів 
на товари, послуги. 

 
Комісією з перевірки встановлено, що інформація щодо прикладів-роз’яснень (детальний 

опис, інфографіка, відео роз’яснення) рахунку за електричну енергію, який отримують споживачі, 
із поясненням кожного елемента рахунка відсутня на власному офіційному вебсайті КП 
«ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» (https://odt2.kp.org.ua/). 

 
Разом з тим, положеннями підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469, визначено, що 

Ліцензіат при провадженні ліцензованої діяльності повинен дотримуватися таких організаційних 
вимог, зокрема у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів про: 

 вартість та умови надання послуг (інформація про вартість надання послуг не розміщена 
на офіційному вебсайті Підприємства; 

 методи оплати (дана інформація не розміщена на офіційному вебсайті Підприємства; 
 право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника (дана 

інформація не розміщена на офіційному вебсайті Підприємства); 
 зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж 

за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір 
(дана інформація не розміщена на офіційному вебсайті Підприємства; 

 будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не 
приймають нові умови, у порядку, встановленому законом (дана інформація не розміщена на 
офіційному вебсайті Підприємства. 

Відповідно до абзацу 2 частини третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами), великі 
підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше 
ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність 
разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі). 

Перевіркою встановлено, що на офіційному вебсайті Ліцензіата річна фінансова звітність 
за 2019 та 2020 роки не розміщена. 

 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у своїх поясненнях, наданих листом від 14 грудня 2022 року 

№ 03/01-600, зазначає, що підприємство належить до категорії малих підприємств, тому не 
зобов’язане оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським звітом. 

 
Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до абзацу 2 частини 

третьої статті 14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 
16 липня 1999 року № 996-XIV (із змінами) великі підприємства, які не є емітентами цінних 
паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним 
періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність 
разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про 
управління, звітом про платежі на користь держави, консолідованим звітом про платежі на користь 
держави на своїй веб-сторінці або своєму веб-сайті (у повному обсязі). 

Крім того, КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» згідно з класифікацією суб’єктів господарювання 
(суб’єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва) є суб’єктом малого 
підприємництва. 

В зв’язку із зазначеним, Департамент ліцензійного контролю не вбачає порушення 
підпункту 48 пункту 2.2 Ліцензійних умов №1469 (у редакції, що діяла до 25.02.2021) у частині 
обов’язку ліцензіата дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення 
інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної 
енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії, а саме абзацу другого частини третьої статті 14 Закону 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року 3996-
XIV (із змінами), згідно з яким середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, 
що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком на власній вебсторінці (у повному обсязі) у діях ліцензіата. 

https://odt2.kp.org.ua/
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5  

частини другої статті 25 Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії» 
 
частини 5 статті 56 Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії» 
 
 
 
 
частини 1 статті 4 Закону 
України «Про ринок 
електричної енергії» 
 
 
пункту 1 частини другої статті 57 
Закону України «Про ринок 
електричної енергії» 
 
 
 
підпункту 13 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 
 
підпункту 14 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 
 
 
 
підпункту 17 пункту 2.2 
Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 
 
 
 
 
 
 
пункту 3.1 глави 3 Порядку 
погодження будівництва та 
експлуатації прямої лінії, 
затвердженого постановою 
НКРЕКП від 04.09.2018 № 954 

 

щодо будівництва та експлуатації прямої лінії за 
погодженням з Регулятором відповідно до кодексу 
системи передачі, кодексу систем розподілу; 
 
щодо обов’язку електропостачальника для забезпечення 
постачання електричної енергії споживачам здійснювати 
купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми 
договорами та/або на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а 
також шляхом імпорту; 
 
щодо відсутності у електропостачальника укладених 
договорів, наявність яких передбачена вимогами зазначеної 
статті, для забезпечення функціонування ринку 
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; 
 
щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові 
для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 
виконувати умови таких договорів; 
 
щодо обов’язку енергопостачальника здійснювати 
постачання електричної енергії за вільними цінами (крім 
випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за 
договором постачання електричної енергії споживачу та з 
дотриманням правил роздрібного ринку; 
 
щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання 
електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-
продаж електричної енергії за двосторонніми договорами 
та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому 
ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту 
відповідно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують 
функціонування ринку електричної енергії; 
 
щодо обов’язку отримання погодження будівництва 
прямої лінії в частині відсутності перешкод виконанню 
спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних 
інтересів та/або положень про захист прав споживачів 
відповідно до Закону України «Про ринок електричної 
енергії. 

Відповідно до частини першої та другої статті 56 Закону України «Про ринок електричної 
енергії» Постачання електричної енергії споживачам здійснюється електропостачальниками, які 
отримали відповідну ліцензію, за договором постачання електричної енергії споживачу. 

Договір постачання електричної енергії споживачу укладається між електропостачальником 
та споживачем та передбачає постачання всього обсягу фактичного споживання електричної 
енергії споживачем у певний період часу одним електропостачальником.  

Постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами. 
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Перевіркою встановлено та Актом № 356 зафіксовано, що протягом періоду, що перевірявся, 
Підприємство здійснювало діяльність з постачання електричної енергії споживачу на підставі 
укладених договорів про забезпечення електричною енергією по прямій лінії. При цьому 
договори постачання електричної енергії споживачу із споживачами електричної енергії не 
укладалися. 

Постачання електричної енергії споживачу в умовах живлення по прямій лінії регулюється 
главою 11.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії (далі – ПРРЕЕ), затверджених 
постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 312. 

Так, пунктом 11.2.4 глави 11.2 ПРРЕЕ встановлено, що взаємовідносини споживача з 
виробником електричної енергії за умови забезпечення живлення по прямій лінії врегульовуються 
договором про забезпечення електричною енергією по прямій лінії, який може, як виняток, 
укладатися без обов'язкового одночасного укладення споживачем договорів споживача про 
надання послуг з розподілу електричної енергії, про надання послуг з передачі електричної енергії 
та про врегулювання небалансів, відповідно до положень Кодексу системи передачі та Кодексу 
систем розподілу за погодженням з Регулятором. 

При цьому слід зазначити, що електроустановки споживача, які забезпечуються живленням 
по прямій лінії, мають бути електрично роз'єднані від мереж оператора системи передачі та/або 
оператора системи розподілу, а також від усіх інших електроустановок та електромереж 
споживача, які напряму або опосередковано приєднані до мереж оператора системи передачі 
та/або оператора системи розподілу (положення пункту 11.2.2 глави 11.2 ПРРЕЕ). 

Комісія з перевірки зазначає, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» звернулась листом від 03.01.2020 
№03/01-31 до Регулятора з проханням погодити діяльність з постачання електричної енергії 
власного виробництва споживачам, живлення електроустановок яких забезпечено Ліцензіатом по 
прямій лінії. 

Умови та процедура погодження НКРЕКП, будівництва прямої лінії між 
електроустановками виробника електричної енергії та електроустановками споживача або 
юридичних/фізичних осіб, умови щодо будівництва та експлуатації прямої лінії визначені 
Порядком погодження будівництва та експлуатації прямої лінії (далі – Порядок), затвердженого 
постановою НКРЕКП від 04.09.2018  № 954. 

Так пунктом 3.1 глави 3 Порядку встановлено, що для отримання погодження будівництва 
прямої лінії в частині відсутності перешкод виконанню спеціальних обов’язків для забезпечення 
загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав споживачів відповідно 
до Закону заявник надає до НКРЕКП такі документи: 

1) заяву (за формою, наведеною в додатку до цього Порядку); 
2) техніко-економічне обґрунтування, що доводить економічні переваги приєднання по 

прямій лінії порівняно із загальним порядком приєднання, визначеним КСР або КСП (у випадку, 
визначеному підпунктом 3 пункту 2.1 глави 2 цього Порядку); 

3) проект технічних умов та однолінійну схему приєднання по прямій лінії, видані 
виробником електричної енергії, до якого планується будівництво прямої лінії; 

4) проект договору про встановлення меж балансової належності та експлуатаційної 
відповідальності, а також організацію експлуатації прямої лінії та визначення оператора прямої 
лінії; 

5) проект договору про розподіл витрат на будівництво прямої лінії між сторонами. 
Після розгляду та опрацювання НКРЕКП наданих матеріалів згідно з вимогами цього 

Порядку на засіданні НКРЕКП, що проводиться у формі відкритого слухання приймається 
Постанова про погодження будівництва прямої лінії (пункт 3.5 глави 3 Порядку). 

В свою чергу за інформацією наведеною в листі КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» від 03.01.2020 
№03/01-31 на адресу НКРЕКП «пуско-резервна котельна підприємства була введена в 
експлуатацію в 1986 році для запуску Одеської атомної ТЕЦ, а в 2005 в будівлі котельні була 
запущена когенераційна установка. В тому ж році були введені в експлуатацію мережі 
електропостачання до електроустановок споживачів, живлення яких під’єднанні до мереж 
Підприємства. Тому фактично «пряма лінія» була в наявності з 2005 року при умові роботи 
окремо від енергосистеми України» (мовою документа). 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0954874-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0309874-18
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Перевіркою встановлено, наступне: 
1) відповідно до даних реєстраційної бази вхідної документації НКРЕКП лист Ліцензіата 

від  03.01.2020 №03/01-31 не надходив на адресу НКРЕКП; 
2) лист Ліцензіата від 03.01.2020 №03/01-31, наданий Комісії з перевірки, не відповідає 

типовій Заяві про отримання погодження будівництва прямої лінії, що є додатком до Порядку; 
3) відповідно до положень ПРРЕЕ та Порядку, взаємовідносини споживача з виробником 

електричної енергії за умови забезпечення живлення по прямій лінії повинні бути врегульовані 
договором про забезпечення електричною енергією по прямій лінії після погодження НКРЕКП. 

З огляду на зазначене Комісія з перевірки повідомляє, що договори про забезпечення 
електричною енергією по прямій лінії, які укладені з споживачами, електроустановки яких 
приєднані до електричних мереж виробника укладені без дотримання положень вимог Закону 
України «Про ринок електричної енергії», Порядку та ПРРЕЕ. 

Слід зазначити, що постачання електричної енергії по прямій лінії споживачам, з якими 
укладені договори про забезпечення електричною енергією по прямій лінії, здійснювалось 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ 2» в період опалювального сезону 2019-2020 років коли когенераційна 
установка Ліцензіата працювала окремо (роз'єднано) від мереж оператора системи передачі та 
оператора системи розподілу. В усі інші періоди постачання електричної енергії споживачам 
здійснювалось на умовах укладених договорів про технічне забезпечення електропостачання. 

Комісія з перевірки зазначає, що постачання електричної енергії електропостачальником 
повинно здійснюватися з дотриманням ПРРЕЕ. 

ПРРЕЕ передбачають, зокрема, загальні умови постачання електричної енергії споживачам, 
систему договірних відносин між учасниками роздрібного ринку, права та обов’язки учасників 
роздрібного ринку електричної енергії, процедуру заміни споживачем постачальника електричної 
енергії, умови та порядок припинення та відновлення постачання електричної енергії споживачу, 
процедуру розгляду скарг споживачів, особливості постачання електричної енергії 
постачальником універсальної послуги, постачальником «останньої надії». 

Разом з тим пунктом 1.2.15 глави 1.2 розділу І ПРРЕЕ визначено, що на роздрібному ринку 
не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення 
відповідно до ПРРЕЕ договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених 
ПРРЕЕ. 

Комісія з проведення перевірки зазначила, що укладення договору про надання послуг 
з технічного забезпечення електроенергією Закону України «Про ринок електричної енергії» 
та ПРРЕЕ не передбачено.  

При цьому, комісією з перевірки також встановлено, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» здійснює 
купівлю електричної енергії (у тому числі, яка постачалась споживачам) як споживач електричної 
енергії на підставі Договору про постачання електричної енергії споживачу від 10 вересня 2020 
року № 03-20, укладеного з Товариством з обмеженою відповідальністю 
«ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» (далі – ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК»). Тобто, Ліцензіат не 
здійснював закупку електричної енергії як учасник оптового ринку електричної енергії, а 
здійснював закупівлю електричної енергії у ТОВ «ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» використовуючи 
своє становище як основний споживач, у розумінні ПРРЕЕ, та здійснював постачання 
електроенергії своєму субспоживачу.  

Предметом Договору про постачання електричної енергії споживачу є постачання 
електричної енергії споживачу. Пунктом 84 частини1 статті 1 Закону України «Про ринок 
електричної енергії» визначено, що  споживач - фізична особа, у тому числі фізична особа - 
підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання. 

Згідно з вимогами пункту 1.1.2 глави 1.1 розділу І ПРРЕЕ, основний споживач – це 
споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі 
якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим 
споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи, 
субспоживач – це споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних 
мереж основного споживача. 

Отже, по відношенню до споживачів КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» є основним споживачем, а 
споживачі для КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» – субспоживачами. 
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Згідно зі статтею 49 Закону України «Про ринок електричної енергії» відносини між 
основним споживачем та користувачами, що живляться від його мереж, та оператором системи 
розподілу регулюються кодексом систем розподілу, кодексом системи передачі, правилами 
роздрібного ринку та договорами, укладеними на їх основі. 

Основний споживач зобов'язаний укласти з оператором системи розподілу, на території 
здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, договір про спільне 
використання електричних мереж за типовою формою, затвердженою Регулятором. При цьому, 
основним споживачем вважається споживач та/або власник електричних мереж, який не є 
оператором системи розподілу, електричні мережі якого використовуються для розподілу 
електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі 
оператора системи розподілу. 

Пунктами 1.2.1 та 1.2.3 глави 1.2 розділу І ПРРЕЕ встановлено, зокрема, що на роздрібному 
ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб 
електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу 
(постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання 
електричної енергії, надання послуг комерційного і обліку, які укладаються відповідно до ПРРЕЕ, 
Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку. 

Оператор системи в межах території здійснення ліцензованої діяльності забезпечує розподіл 
електричної енергії власними мережами та технологічними електричними мережами інших 
власників, які не виконують функції оператора системи, шляхом укладення з цими власниками 
договорів про спільне використання технологічних електричних мереж на основі типового 
договору (додаток 1 до ПРРЕЕ). 

У разі використання оператором системи технологічних електричних мереж власника 
мереж, який не виконує функцій оператора системи згідно з умовами ліцензії або законодавством, 
для забезпечення транспортування електричної енергії електричними мережами, що не належать 
оператору системи відносини між власником цих мереж та оператором системи, у тому числі їх 
взаємна відповідальність, регулюються договором про спільне використання технологічних 
електричних мереж, що укладається між ними на основі типового договору (додаток 1 до ПРРЕЕ). 

Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) не має права відмовити 
оператору системи, на території ліцензованої діяльності якого приєднані мережі власника, в 
укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж 
у передбачених ПРРЕЕ випадках. 

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж з 
АТ  «ДТЕК ОДЕСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» Ліцензіатом не укладався. 

Таким чином, постачання електричної енергії КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ 2» до 
електроустановок споживачів (субспоживачів) на підставі договору про надання послуг з 
технічного забезпечення електроенергією у періоди коли когенераційна установка Ліцензіата 
не працювала не відповідає вимогам діючого законодавства. 
 

КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» у своїх поясненнях, наданих листом від 14 грудня 2022 року 
№ 03/01-600, зазначає, що (мовою оригіналу) «З урахуванням аномально теплого опалювального 
сезону 2019-2020 років та здійсненням господарської діяльності з надання послуг з постачання 
теплової енергії кінцевому споживачу , у зв’язку із чим когенераційна установка КП «Одеська ТЕЦ-
2» не могла виробляти електроенергію в обсягах, достатніх для продажу та працювала на умовах 
відключення від мереж НЕК «Укренерго» і ОСР, виробляючи електроенергію в мінімальних обсягах 
з метою недопущення перегріву тепломережі, для власних потреб та потреб споживачів 
(електроустановки яких були підключені до когенераційної установки КП «Одеська ТЕЦ-2»). 

На виконання вимог ст. 25 Закону України «Про ринок електричної енергії», пп. 11.2.4. Розділу 
11.2 Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 
березня 2018 року № 312, згідно яких взаємовідносини споживача з виробником електричної енергії 
за умови забезпечення живлення по прямій лінії врегульовуються договором про забезпечення 
електричною енергією по прямій лінії, який може, як виняток, укладатися без обов'язкового 
одночасного укладення споживачем договорів споживача про надання послуг з розподілу 
електричної енергії, про надання послуг з передачі електричної енергії та про врегулювання 
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небалансів, відповідно до положень Кодексу системи передачі та Кодексу систем розподілу за 
погодженням з Регулятором, зі споживачами було укладено договори «по прямій лінії» 

Відповідно до п. 1.2. постанови НКРЕКП «Про затвердження Порядку погодження 
будівництва та експлуатації прямої лінії» № 954 від 04.09.2018р. цей Порядок поширюється на 
виробників електричної енергії, споживачів електричної енергії та юридичних/фізичних осіб, які 
повідомили виробника електричної енергії про намір приєднати власні електроустановки до 
електричних мереж виробника шляхом будівництва прямої лінії. Лінія, яка повинна була 
використовуватися для передачі електричної енергії іншим  споживачам не була новим 
будівництвом, а була вже побудована ще у 2005 році, тобто ще до введення в експлуатацію 
когенераційної установки в будівлі Пуско-резервної котельні, яка в свою чергу була введена в 
експлуатацію ще у 1986 році. 

Однак 03.01.2020 року КП «Одеська ТЕЦ-2», з метою погодження провадження діяльності з 
постачання електричної енергії власного виробництва споживачам, живлення електроустановок 
яких могло забезпечувати тільки КП «Одеська ТЕЦ-2» по прямій лінії, при умові відключення від 
мереж ОСР АТ «Одесаобленерго»,  звернулося до НКРЕКП  з відповідним листом (копія якого 
надається), однак  відповіді  на це звернення не отримало. (копія листа та докази поштового 
відправлення додаються). 

Відповідно до положень ст. 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» КП «Одеська 
ТЕЦ-2» для участі на ринку «на добу наперед» не подавало заяви та не підписувало з оператором 
ринку договір про участь у ринку «на добу наперед», так як все виробництво КП «Одеська ТЕЦ-2» 
залежить  від температурного графіку, що унеможливлює прогнозування обсягів електричної 
енергії, яку можна було продавати на ринку електричної енергії.». 

 
Враховуючи інформацію зафіксовану Актом № 356 та пояснення КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» не відокремилось від 
мережі Об’єднаної енергосистеми України, уклавши самостійно договори про забезпечення електричною 
енергією по прямій лінії, приєднано (підключено) до мережі ОСР АТ «Одесаобленерго»  
(АТ «ДТЕК Одеські Електромережі»). 

Також, КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» не доведено, що електроустановки споживача електричної енергії, 
приєднані до виробника по прямій лінії, та генеруюче обладнання виробника для забезпечення потреб 
відповідного споживача електрично роз’єднані з електроустановками, що приєднані до електричних 
мереж системи передачі або системи розподілу, та мають окремі точки комерційного обліку. 

Крім того, КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» в опалювальний період виробляло електричну енергію та 
здійснювало продаж її надлишків споживачам за договорами про забезпечення електричною енергією по 
прямій лінії, а в міжопалювальний період закуповувало електричну енергію як споживач на власні 
потреби, а у свою чергу здійснювало її продаж цим же споживачам за договорами про технічне 
забезпечення електричною енергією. 

 
6 підпункту 37 пункту 2.2. 

Ліцензійних умов з постачання 
електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку Ліцензіата оприлюднювати перелік 
показників якості послуг з постачання електричної енергії, 
порядок та розмір компенсації за їх недотримання, 
визначені НКРЕКП 

 

З 24 жовтня 2018 року набрав чинності Порядок забезпечення стандартів якості 
електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затверджений 
постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (далі – Порядок). Даний Порядок запроваджує загальні 
та гарантовані стандарти якості надання послуг, встановлює процедуру надання та розміри 
компенсацій споживачам за недотримання гарантованих стандартів. 

Відповідно до пункту 6.6 (у редакції до 14.08.2020) та пункту 7.7 (у редакції з 14.08.2020 по 
06.02.2021) Порядку, 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 
6 (у редакції до 14.08.2020) в додатку 8 (у редакції з 14.08.2020 по 06.02.2021) до цього Порядку, 
поштою на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua. 

Аналіз інформації, розміщеної на вебсайті КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» за посиланням 

mailto:sqr@nerc.gov.ua
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https://odt2.kp.org.ua/ показав, що інформацію про дотримання постачальником загальних та 
гарантованих стандартів якості за 2018, 2019, 2020 та 2021 роки не розміщено. 

 
 

Довідково: 
 
Відповідно до постанови НКРЕКП від 26.04.2022 № 400 «Про зупинення дії ліцензій 

з виробництва електричної енергії, з постачання електричної енергії споживачу, з 
виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних 
установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел 
енергії, виданих КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» зупинено дію ліцензії, зокрема, з постачання 
електричної енергії споживачу КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2». 

Крім того, у листі від 14 грудня 2022 року № 03/01-600 КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» 
зазначило, що на даний час підприємство забезпечує теплопостачанням м. Теплодар та 
не планує здійснювати діяльність з постачання електричної енергії споживачу. Крім того, 
КП «ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» планує звертатись до НКРЕКП з заявою про анулювання ліцензії 
на постачання електричної енергії споживачу, виданої постановою НКРЕКП  
від 21 грудня 2018 року № 2016. 

 
 

З огляду на зазначене, пропонується прийняти: 
 
1) постанову, якою: 
 
1. Застерегти МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2» (код ЄДРПОУ 05519847) 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 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2» (код ЄДРПОУ 05519847): 
1) у строк до 30 січня 2023 року: 

привести свою ліцензовану діяльність з постачання електричної енергії споживачу 
відповідно до вимог чинного законодавства України шляхом врегулювання відносин із 
споживачами відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», 
Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 
від 14 березня 2018 року № 312, або Порядку погодження будівництва та експлуатації 
прямої лінії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04 вересня 2018 року  
№ 954; 

 
надати до НКРЕКП відомість про засоби провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу (додаток 2) та 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) на виконання 
пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
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енергетики та комунальних послуг від 24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження 
Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
електричної енергії споживачу»; 

 
опублікувати на своєму вебсайті інформацію, що підлягає оприлюдненню на ринку 

електричної енергії, визначену Законом України «Про ринок електричної енергії» та 
інших нормативно-правових актів, нормативних документів, що регулюють 
функціонування ринку електричної енергії. 

 
Про виконання вимог цього пункту у строк до 30 січня 2023 року повідомити 

НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням належним чином завірених 
копій підтвердних документів; 

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

подати до НКРЕКП: 
звіти за формою № 12-НКРЕКП-постачання (№ 14-НКРЕКП-якість- постачання з 

КЕП після внесених 03.02.2021 змін): 
- 1-4 квартали 2019 року - в електронному та паперовому вигляді; 
- 1 квартал - 2 квартал 2020 року – в паперовому вигляді; 
- 3 квартал 2020 року –в паперовому вигляді; 
- 4 квартал 2020 року – в електронному та паперовому вигляді; 
- 1 квартал 2021 року – в електронному вигляді з накладеним КЕП; 
додатки до постанови НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 «Про затвердження Порядку 

забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам 
за їх недотримання» (зі змінами): 

- додаток 4 за період з 2019 року по серпень 2020 року; 
- додаток 6 за 2019 рік. 

 
 

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 «ОДЕСЬКА 
ТЕЦ-2» щодо недопущення надалі 
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 __ грудня 2022 року на 
засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової перевірки 
від 09 грудня 2022 року № 356, 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 посвідчення на проведення планової перевірки від 15 листопада  
2022 року № 394, установлено, що МІСЬКИМ КОМУНАЛЬНИМ 
ПІДПРИЄМСТВОМ «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2» (код 
ЄДРПОУ 05519847) 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: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме: 
частини першої статті 4 щодо обов’язку електропостачальника укладати 

договори, наявність яких передбачена вимогами зазначеної статті, для 
забезпечення функціонування ринку електричної енергії; 
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частини другої статті 25, якою встановлено, що будівництво та 
експлуатація прямої лінії відбуваються за погодженням з Регулятором відповідно 
до кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу; 

частини п’ятої статті 56 щодо обов’язку електропостачальника для 
забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-
продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на 
добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також 
шляхом імпорту; 

пункту 1 частини другої статті 57 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; 

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; 

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), 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, за якою можна отримати електронну форму звіту, а також до її 
територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 

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, 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; 

Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання 
компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою 
НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 
року), а саме: 
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пункту 6.5 глави 6, 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, яким встановлено, що електропостачальник та ОСР 
щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та 
оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання 
загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, 
наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, 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 редакції, що діяла до 19 лютого 
2021 року) у частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП на паперових 
носіях та в електронному вигляді, а також на паперових носіях до 
територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні до 30 числа місяця, 
що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності № 1 
«Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт 
про сукупний дохід)»; 

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 
регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року  
№ 491 у частині обов’язку суб’єкта господарювання сплачувати внески на 
регулювання щоквартально до спеціального фонду державного бюджету 
протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; 

пункту 3.1 глави 3 Порядку погодження будівництва та експлуатації 
прямої лінії, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року  
№ 954, щодо обов’язку заявника отримання погодження будівництва прямої лінії 
в частині відсутності перешкод виконанню спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав 
споживачів відповідно до Закону; 

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; 

підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи (їх 
копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП 
своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих 
днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

підпункту 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові для 
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здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких 
договорів; 

підпункту 14 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата здійснювати постачання 
електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених 
нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії 
споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку; 

підпункту 17 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання 
електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної 
енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», 
внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту 
відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-
правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії; 

підпункту 37 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати перелік показників 
якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за 
їх недотримання, визначені НКРЕКП; 

підпункту 41 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо обов’язку 
ліцензіата розміщувати на власному веб-сайті приклади-роз’яснення виставлення 
рахунків із поясненням кожного елемента рахунка; 

підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата у чіткий та прозорий спосіб 
інформувати своїх споживачів про: 

вартість та умови надання послуг; 
методи оплати; 
право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника; 
зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії 

споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації 
про право споживача розірвати договір; 

будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію 
договору, якщо вони не приймають нові умови, у порядку, встановленому 
законом. 

 
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:  
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Застерегти МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2» (код ЄДРПОУ 05519847) 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 
«ОДЕСЬКА ТЕЦ-2» 

 
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», у зв’язку з воєнним станом, введеним в 
Україні з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, відповідно до Указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та продовженим 
Указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022,  
від 18 квітня 2022 року № 259/2022, від 17 травня 2022 року № 341/2022,  
від 12 серпня 2022 року № 573/2022 та від 07 листопада 2022 року № 757/2022, 
та згідно з Актом планової перевірки від 09 грудня 2022 року № 356, 
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 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОДЕСЬКА 

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ № 2» (код ЄДРПОУ 05519847) усунути 
порушення 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), а саме: 
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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; 

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 2022 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, за якою можна отримати електронну форму звіту, 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 (далі - Порядок забезпечення 
стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх 
недотримання) (у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), а саме: 

пункту 6.5 глави 6, 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, яким встановлено, що електропостачальник та ОСР 
щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надають до НКРЕКП та 
оприлюднюють на своїх офіційних веб-сайтах інформацію щодо дотримання 
загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання за формами, 
наведеними в додатках 5 та 6 до цього Порядку, поштою на паперових носіях 
та в електронному вигляді у форматі «xls» на адресу: sqr@nerc.gov.ua; 

пункту 3.1 глави 3 Порядку погодження будівництва та експлуатації 
прямої лінії, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року  
№ 954 (далі – Порядок погодження будівництва та експлуатації прямої лінії), 
щодо обов’язку заявника отримання погодження будівництва прямої лінії в 
частині відсутності перешкод виконанню спеціальних обов’язків для 
забезпечення загальносуспільних інтересів та/або положень про захист прав 
споживачів відповідно до Закону; 

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; 

mailto:sqr@nerc.gov.ua
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підпункту 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи 
(їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання 
НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше 
десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), 
встановлені НКРЕКП; 

підпункту 37 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата оприлюднювати перелік 
показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір 
компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП; 

підпункту 41 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу (у редакції, що діяла до 25 лютого 2021 року) щодо 
обов’язку ліцензіата розміщувати на власному веб-сайті приклади-
роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка; 

підпункту 42 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 
енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата у чіткий та прозорий спосіб 
інформувати своїх споживачів про: 

вартість та умови надання послуг; 
методи оплати; 
право споживачів безоплатно обирати і змінювати 

електропостачальника; 
зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії 

споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням 
інформації про право споживача розірвати договір; 

будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію 
договору, якщо вони не приймають нові умови, у порядку, встановленому 
законом, 

для чого: 
 
1) привести свою ліцензовану діяльність з постачання електричної 

енергії споживачу шляхом врегулювання відносин із споживачами відповідно до 
вимог Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного 
ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 
14 березня 2018 року № 312, або Порядку погодження будівництва та 
експлуатації прямої лінії; 

на виконання вимог пункту 2 постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 24 лютого 
2021 року № 271 «Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу» надати до 
НКРЕКП відомість про засоби провадження господарської діяльності з 
постачання електричної енергії споживачу (додаток 2) та інформацію про 
підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 
господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист 
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економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію 
проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону 
України» (додаток 3); 

опублікувати на своєму вебсайті інформацію, що підлягає оприлюдненню 
на ринку електричної енергії, визначену Законом України «Про ринок 
електричної енергії» та інших нормативно-правових актів, нормативних 
документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії. 

Про виконання вимог цього пункту у строк до 30 січня 2023 року 
повідомити НКРЕКП та Відділ НКРЕКП у Одеській області з наданням 
належним чином завірених копій підтвердних документів; 

 
2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні подати до НКРЕКП: 
звіт за формою № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії»: 
за 1 - 4 квартали 2019 року – в електронному та паперовому вигляді; 
за 1 - 3 квартал 2020 року – в паперовому вигляді; 
за 4 квартал 2020 року – в електронному та паперовому вигляді; 
за 1 квартал 2021 року – в електронному вигляді з накладеним КЕП; 
додатки 4 та 6 до Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання а 
саме : 

Реєстр надання компенсацій споживачам» за період з  
2019 року по серпень 2020 року; 

Інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості 
надання послуг ОСР та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих 
стандартів якості надання послуг» за 2019 рік. 

 
 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


