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Департамент  

ліцензійного контролю  

« 17 » січня 2023 р. 

Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

Обґрунтування 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення змін до постанови 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.  

За результатами аналізу форм звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та 

стан розрахунків» (далі форма звітності – № 4а-НКРЕКП) та № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про фінансові 

результати та виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності»  

(далі форма звітності – № 4-НКРЕКП), затверджених постановою НКРЕКП  

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

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

що у формах звітності деяких ліцензіатів розподіл фактичних витрат між видами 

діяльності з виробництва електричної та теплової енергії не відповідає принципам 

розподілу витрат, що застосовувався при розрахунку та встановленню тарифів. 

Враховуючи зазначене, та з метою приведення у відповідність до положень 

діючих нормативно-правових актів форм звітності ліцензіатів, які провадять 

господарську діяльність з виробництва електричної та (або) з виробництва 

теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплових електростанціях та 

когенераційних установках, включаючи теплоелектроцентралі, 

теплоелектростанції та когенераційні установки з використанням альтернативних 

джерел а також для підготовки інформації, необхідної НКРЕКП для ефективного 

виконання завдань державного регулювання, Департаментом ліцензійного 

контролю розроблено проєкт постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282» (далі – проєкт постанови).  

Проєктом постанови передбачається внесення уточнень до інструкцій щодо  

заповнення форм звітності № 4-НКРЕКП та № 4а-НКРЕКП в частині: 
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– розподілу фактичних витрат, що належать до повної собівартості 

діяльності з виробництва електричної та теплової енергії; 

– формування чистого доходу від діяльності з виробництва теплової 

енергії. 

На виконання вимог статті 15 Закону 16 грудня 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 

від юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб мали бути надані 

у період з 16 грудня 2022 року до 30 грудня 2022 року (включно). Разом з тим, 

зауважень та пропозицій від юридичних осіб, їх об'єднань та інших 

заінтересованих осіб до проєкту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282» у період з 16 грудня  

2022 року до 30 грудня 2022 року (включно) у письмовому та/або електронному 

вигляді до НКРЕКП не надходило. 

3 огляду на зазначене, Департамент ліцензійного контролю пропонує   

прийняти постанову HKPEKП «Про внесення 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  
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Про внесення 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. Унести 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» такі зміни: 

 

1) в Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності»: 

після пункту 2.11 глави 2 доповнити новим пунктом 2.12 такого змісту: 

«2.12. У формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) фактичні витрати (крім витрат на паливо) 

розподіляються між видами виробництва пропорційно фактичним витратам 

умовного палива на виробництво електричної енергії та теплової енергії у разі 
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неможливості віднесення окремих видів витрат безпосередньо до певного виду 

господарської діяльності. Фактичні витрати на паливо для виробництва 

електричної та (або) теплової енергії у формі звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) визначаються 

виходячи з розрахунків фактичних питомих витрат умовного палива, 

визначених відповідно до нормативних документів, згідно з якими були 

здійснені розрахунки питомих витрат умовного палива під час формування та 

встановлення НКРЕКП відповідних тарифів.». 

У зв’язку з цим пункти 2.12 та 2.13 вважати відповідно пунктами 2.13 та 

2.14; 

підпункт 47 пункту 3.3 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У графі 4 «фактично» рядка 205 зазначається чистий дохід від 

виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної 

енергії), що розраховується як добуток фактично відпущеної теплової енергії 

(на підставі договору купівлі-продажу теплової енергії) та відповідного тарифу, 

що діяв у звітному періоді;»; 

  

2) в Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків»: 

після пункту 2.11 глави 2 доповнити новим пунктом 2.12 такого змісту: 

«2.12. У формі звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) фактичні витрати на паливо для виробництва 

електричної та (або) теплової енергії визначаються виходячи з розрахунків 

фактичних питомих витрат умовного палива, визначених відповідно до 

нормативних документів, згідно з якими були здійснені розрахунки питомих 

витрат умовного палива під час формування та встановлення НКРЕКП 

відповідних тарифів.». 

У зв’язку з цим пункти 2.12 та 2.13 вважати відповідно пунктами 2.13 та 

2.14; 

підпункт 6 пункту 3.5 глави 3 доповнити новим абзацом такого змісту: 

«У графах 4 «звітний період» та 5 «з початку року» рядка 340 

зазначається вартість відпущеної теплової енергії, що розраховується як 

добуток фактично відпущеної теплової енергії (на підставі договору  

купівлі-продажу теплової енергії) та відповідного тарифу, що діяв у звітному 

періоді;». 

 

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 


