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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладання штрафу на  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушення  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 
 

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), постанови НКРЕКП 

від 06 грудня 2022 року № 1634 «Про збільшення строку проведення планової перевірки 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»», на підставі посвідчення на перевірку від 18 листопада 

2022 року № 397 НКРЕКП здійснено планову виїзну перевірку дотримання 

ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) (далі – ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», 

Підприємство, Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії та Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з 

постачання електричної енергії споживачу), за період діяльності з 01 січня 2021 року 

по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 19 грудня 2022 року № 

362.  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від 26 грудня 2022 року № 44/01-928 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акту планової виїзної перевірки від 19 грудня 2022 року 

№ 362, які опрацьовано НКРЕКП.  

Так, зазначеним Актом планової виїзної перевірки від 19 грудня 2022 року № 362 

встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1. 

пункту 1 частини другої статті 

57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»   

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії;  
 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, 

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше 

десяти робочих днів для надання копій документів, 

пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

 

яким, зокрема, встановлено, що ліцензіати додатково 

подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо 
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№ 3-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (квартальна) 

«Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за 

видами діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 

28 лютого 2019 року № 282 (у 

редакції, що діяла  

до 27 травня 2021 року) 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна) 

«Звіт про діяльність 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП 

від 28 лютого 2019 року № 282 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року 

№ 450 (в редакції, що діяла до 01 

березня 2022 року) 

чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу. 

Інформація подається до НКРЕКП та її територіального 

органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата  окремим листом на паперовому носії та в 

електронному вигляді за І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, за ІV квартал - 

до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

яким, зокрема, визначено, що  форма звітності № 3а-

НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) 

складається станом на останнє число звітного періоду і 

подається до НКРЕКП щомісячно до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом;  

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) електропостачальники 

подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом. 

 

 

Перевіркою встановлено, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» подано із порушенням 

терміну:  

до НКРЕКП в електронному вигляді: 

- форму звітності № 3а-НКРЕКП (місячна) «Звіт про діяльність постачальника електричної 

енергії» за листопад 2021 року із порушенням терміну на 353 дні; 

- форму звітності № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)» Звіт про характеристику 

споживачів електричної енергії» із порушенням терміну на 116 днів. 

до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області в паперовому вигляді: 

- інформацію щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу за І квартал 2021 року із порушенням терміну на 

1 день. 

2. 

пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності  

з постачання електричної енергії споживачу та  

інших нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

яким визначено обов’язок ліцензіата виконувати 

рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням та законодавством. 
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Щодо виконання вимог постанови від 23.06.2021 № 1045 

За результатами розгляду 23.06.2021 на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі 

відкритого слухання, Акта позапланової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» від 26.05.2021 

року № 271 (далі Акт – № 271) НКРЕКП прийнято постанову від 23.06.2021 № 1045 «Про 

застереження ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів 

державного регулювання» (далі – Постанова НКРЕКП № 1045), пунктом 2 постановляючої 

частини якої зобов’язано ДПЗД  «УКРІНТЕРЕНЕРГО»: 

1) у строк до 01.09.2021 забезпечити врегулювання спірної ситуації, що склалася між 

ДПЗД  «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та НЕК «УКРЕНЕРГО», у частині визначення фактичних обсягів 

наданих послуг з передачі електричної енергії та небалансів електричної енергії та заборгованості 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за них шляхом ініціювання та проведення спільних нарад, за 

результатами яких здійснити відповідні корегування розрахунків. Про результати 

врегулювання договірних відносин  у строк до 20.09.2021 повідомити НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів, у тому числі протоколів спільних нарад, підписаних обома 

сторонами/заінтересованими учасниками, та  актів корегування та звірок, підписаних обома 

сторонами/заінтересованими учасниками; 

2) у строк до 01.01.2022 забезпечити проведення повних розрахунків з 

оператором  системи передачі за послуги з передачі електричної енергії та за небаланси 

електричної енергії, що виникли у 2019 – 2020 роках та січні – квітні 2021 року, про що у строк 

до 20.01.2022  поінформувати НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області з 

наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що на виконання  вимоги підпункту 1  пункту 2 

постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045 ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом 

від  16.12.2021 №  44/09-11024/ПОН надало до НКРЕКП та до Управління НКРЕКП у м. Києві та 

Київській області копії актів коригування до Акту купівлі-продажу електричної енергії для 

врегулювання небалансів та сплати інших платежів та актів коригування до Акту приймання-

передачі послуги з передачі електричної енергії за період липень 2019 – лютий 2021, зазначені 

Акти підписані із зауваженнями зі сторони ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», що свідчить про не 

виконання  вимоги підпункту 1  пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045. 
 

Комісія з перевірки зазначає, що на виконання на виконання  вимоги підпункту 2  пункту 

2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045 ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом 

від  20.01.2022 № 14/09-89 надано до НКРЕКП довідку від 20.01.2022 № 44/05-83 щодо 

перерахування коштів ПрАТ НЕК «УКРЕНЕРГО» у розмірі                                        грн в оплату 

вартості небалансів електричної енергії, у т. ч. за період з 25.05.2021 по 31.12.2021 у сумі 

                        грн.  

Також ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листом від  20.01.2022 № 14/09-89 надано до НКРЕКП  

копію протоколу № 13/01-2022 за липень 2019 року – січень 2021  року в рамках Договору про 

врегулювання небалансів від                             №                    , складеного від 12.01.2022 НЕК 

«УКРЕНЕРГО». Зокрема пунктом 2 зазначеного протоколу  встановлено, що в результаті 

проведених розрахунків між ОСП та СВБ за електричну енергію для врегулювання небалансів за 

липень 2019 – січень 2021 року, ОСП здійснило зарахування переплати за договором, яка 

виникла за період липень 2019 року – січень 2021 року у розмірі                                        грн в 

рахунок погашення заборгованості СВБ згідно з оціночною версією, що відображена ОСП в 

Системі управління ринком (версія 1) даних комерційного обліку. 

Крім того 28.04.2022 ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та ПРАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» було 

підписано протокол № 20/04-2022, яким здійснено зарахування оплати за небаланси 

електричної енергії за листопад 2020-червень 2021 року в рамках Договору про врегулювання 

небалансів від                   №                      .  
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Окремо слід зазначити, що Господарським судом міста Києва розглядалася справа 

№ 910/238/21 за позовом ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» до ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», про 

стягнення заборгованості за електричну енергію для врегулювання небалансів за період з липня 

2019 по квітень 2021 роки, за розглядом даної справи 07.12.2022 суд прийняв рішення, яким 

відмовив «НЕК «УКРЕНЕРГО» в позові повністю, у зв’язку із відсутністю предмета позову, а 

саме: борг відсутній на момент рішення суду. Отже заборгованість перед ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» за Договором про врегулювання небалансів від                        №                   відсутня. 

Враховуючи вищевикладене, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» несвоєчасно виконано вимоги 

підпункту  2 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045, у частині погашення 

боргу перед ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за Договором про врегулювання небалансів 

від                           №                        . 

Отже, перевіркою встановлено невиконання вимог підпункту 1 пункту 2 

постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045 у частині визначення фактичних обсягів 

наданих послуг з передачі електричної енергії та небалансів електричної енергії та невчасне 

виконання вимог підпункту 2 пункту 2 постановляючої частини Постанови НКРЕКП № 1045 у 

частині проведення повних розрахунків з оператором  системи передачі за послуги з передачі 

електричної енергії.  

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26 грудня 2022 року № 44/01-928, 

04  серпня 2021 року ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» спільно з ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО»  було 

підписано довідку щодо узгодження обсягів даних комерційного обліку, якою було погоджено 

більшість розбіжностей щодо обсягів за період липень 2019 - березень 2021 року.  

В результаті цього адміністратором комерційного обліку було визначено,  що станом на 

04.08.2021 року обсяг сертифікованих даних становив                                           кВт*год., а обсяг 

даних, погоджених ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», становив                                          кВт*год. Так, 

різниця неузгоджених даних становила                                                      кВт*год. Основна частина 

неузгодженого обсягу даних на той час, перебували на розгляді у Регулятора за процедурою 

досудового врегулювання спору. 

За результатами визначення сертифікованих даних комерційного обліку ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» було здійснено коригування первинних документів на послуги з передачі 

електричної енергії та купівлю електричної енергії з метою врегулювання небалансів по 

відповідних договорах з ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за період липень 2019 - травень 2020 року. 

Крім того, на час повідомлення Регулятора про виконання постанови НКРЕКП від 

23.06.2021 №1045 ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» не було приведено у відповідність розмір 

заборгованості за небаланси та послуги з передачі електричної енергії відповідно до 

сертифікованих даних комерційного обліку за період червень 2020 – березень 2021 року. 

Разом з тим, 12.01.2022 ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» було зменшено заборгованість 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за небаланси електричної енергії за період липень 2019 – січень 

2021  року на суму                                  грн, що підтверджується Протоколом від 12.01.2022 № 

13/01-2022. 

Станом на 31.10.2022 неврегульовані між ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та ПрАТ «НЕК 

«УКРЕНЕРГО» розбіжності за період липень 2019 року - квітень 2021 року становлять 

                квт*год на загальну суму                                     грн. Зазначені обсяги пов’язані насамперед 

із тим, що ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» тільки почало проводити коригування на платформі 

ММS із застосуванням 3 версії сертифікованих даних комерційного обліку для приведення обліку 

відповідно до обліку ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», а також не зняло обсяги електричної енергії, 

які відповідно до положень ПРРЕЕ повинні бути покладені на операторів системи.  

Щодо виконання вимог постанови НКРЕКП від 23.06.2021 № 1044 

За результатами розгляду 23.06.2021 на засіданні НКРЕКП, яке проводилось у формі 

відкритого слухання, Акта планової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» від 26.05.2021 року 

№ 270, НКРЕКП прийнято постанову від 23.06.2021 № 1044 «Про застереження  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 
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Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу та здійснення заходів державного 

регулювання» (далі – Постанова НКРЕКП № 1044), пунктом 2 постановляючої частини якої 

зобов’язано ДПЗД  «УКРІНТЕРЕНЕРГО» забезпечити у строк до 01.01.2022 проведення 

повних розрахунків з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за закуплену електричну енергію та з 

операторами системи розподілу за послуги з розподілу електричної енергії у 2020 році, про що 

у строк до  20  січня 2022 року поінформувати НКРЕКП та Управління НКРЕКП у м. Києві 

та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів. 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листами від 20.01.2022 № 44/09-90 повідомило НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області щодо виконання вимог пункту 2 

постановляючої Постанови НКРЕКП № 1044, із наданням належним чином завірених копій 

підтвердних документів. 

Щодо розрахунків з ДП «ЕНЕРГОРИНОК» 

Комісія з перевірки зазначає, що за період січень – грудень 2021 року, з поточного 

рахунку ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» із спеціальним режимом використання списано оплату 

заборгованості на користь ДП «ЕНЕРГОРИНОК» на загальну суму                                       грн 

(з ПДВ). 

Також, на підставі Рішення Господарського суду м. Києва (по справі від 12.04.2021  

№ 910/15252/19), ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» проведено коригування заборгованості на 

загальну суму                             грн за закуплену електричну енергію у ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за 

березень-червень 2019 року. 

Згідно з Актом звірки розрахунків між ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» від 20.01.2022 № 01/32-173 станом на 31.12.2021 заборгованість 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» становила                           грн (з ПДВ). 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО», 

заборгованість перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК» станом на 31.10.2022 
становить                               грн.  

Щодо розрахунків з Операторами системи розподілу 

На підставі наданих оборотно-сальдової відомості по рахунку 6316 січень-грудень 

2021  року станом на 01.01.2021 заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед 

операторами системи розподілу складала                      грн.  

Комісія з перевірки зазначає, що протягом січня – грудня 2021 року Ліцензіатом отримано 

послугу з розподілу електричної енергії на загальну суму                             грн, та проведено оплату 

у сумі                тис. грн, що становить 0,99%. Станом на 01.01.2022 заборгованість ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед операторами системи розподілу становить                               грн. 

Станом на момент проведення перевірки, заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

перед операторами системи розподілу становить                          грн.   

Таким чином, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» не виконано вимоги пункту 2 постановляючої 

частини Постанови НКРЕКП № 1044, а саме не проведено повних розрахунків з  

ДП «ЕНЕРГОРИНОК» та операторами  системи розподілу.  

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26 грудня 2022 року № 44/01-928, 

20.12.2022 постановою КМУ № 1403 було затверджено Порядок та умови надання у 2022 році 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію різниці в тарифах на 

теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води згідно із 

Законом України “Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері 

теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування”, 

послуги з централізованого постачання холодної води та водовідведення (з використанням 

внутрішньобудинкових систем), послуги з централізованого водопостачання і централізованого 

водовідведення згідно із Законом України «Про заходи, спрямовані на врегулювання 

заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств 

централізованого водопостачання і водовідведення».  
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Відповідно до зазначеного Порядку було проведено роботу з теплопостачальними 

організаціями та підприємствами централізованого водопостачання на предмет погашення 

заборгованості за спожиту електричну енергію станом на 30.11.2022 року (в тому числі по 

боргам оптового ринку) в розмірі                           грн.  

Також, було досягнуто згоди на здійснення взаєморозрахунків на суму                       грн.  

Відповідно до зазначеного Порядку ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» планує повністю 

погасити заборгованість перед ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за куплену електричну енергію, а також 

частково погасити заборгованість перед ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» за небаланси.  
 

3. 

пункту 1 частини другої статті 

57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 6 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії 

 

 

абзацу першого пункту 7 

Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 

квітня 2017 року № 491 (далі – 

Порядок № 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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, 

внески на регулювання, що визначаються рішенням 

НКРЕКП; 

 

в частині обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально 

до спеціального фонду державного бюджету внески на 

регулювання протягом перших 30 днів поточного кварталу, 

наступного за звітним. 

Комісія з перевірки зазначає, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листами від 27.01.2021 

№ 44/05-94, від 29.04.2021 № 44/05-434, від 27.07.2021 № 44/05-957 та від 28.10.2021 № 44/05-

1198 повідомляло НКРЕКП про критичний фінансовий стан підприємства та втрату 

платоспроможності через системні неплатежі споживачів постачальника «останньої надії» за 

спожиту електричну енергію, та як наслідок унеможливлює сплату внесків на регулювання. 

Господарський суд м. Києва Постановами про арешт коштів боржника  

від                       №                    наклав арешт на грошові кошти, які розміщені на рахунках ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО». 

Також, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» листами від 11.11.2020 № 44/01-1149 та від 

09.06.2021 № 44/01-846 направляло до Міністерства енергетики України та НКРЕКП 

повідомлення про виникнення обставин, що можуть унеможливити виконання постачальником 

«останньої надії» своїх функцій та обов’язків через втрату платоспроможності.  
 

Інформація щодо нарахування ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» внесків на регулювання від 

здійснення діяльності постачання електричної енергії у 2021 році 

Період, 

квартал 

Сума доходу 

для розрахунку 

ставки внеску, 

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встановлен

а НКРЕКП, 

% 

Сума 

внеску 

відповідно 

до ставки, 

тис. грн 

Кінцевий 

термін 

сплати 

внеску 

Дата сплати 

/ фактично 

сплачено, 

Фактич

но 

сплачен

о, тис. 

грн 

Заборгованість 

(-) / переплата 

(+), тис. грн 

Порушення, 

днів/ 

тис. грн 

2021 рік 

І квартал    0,104   30.01.2021 
не сплачено 

 
0,00  

не сплачено 

-     

ІІ квартал    0,036  30.04.2021 
не сплачено 

 
0,00  

не сплачено 

-    

ІІІ 

квартал  
  0,058  30.07.2021 

не сплачено 

 
0,00  

не сплачено 

-    

ІV 

квартал  
  0,113  30.10.2021 

не сплачено 

 
0,00  

не сплачено  

-    
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Перевіркою встановлено, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» не сплатило внески на 

регулювання за період І - ІV квартали 2021 року у сумі                   грн.  

Згідно абзацу першого пункту 7 Порядку № 491, внески на регулювання сплачуються 

щоквартально суб’єктами  господарювання до спеціального фонду державного бюджету 

протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. 

Інформація щодо суми чистого доходу взятої для розрахунку суми внеску, що зазначена у формах 

звітності № 3-НКРЕКП-постачання, Звіту про фінансові результати (Форма 2), форми № 20-

НКРЕКП та первинній документації 
 

Період для 

розрахунку 

чистого 

доходу 

Період, за 

який 

подається 

звіт по 

формі 

№ 20-

НКРЕКП 

Чистий дохід 

з постачання 

електричної 

енергії 

(ПОН), ряд 

2000 Звіт про 

фінансові 

результати 

Форма 2 (за 

попередній 

квартал), 

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встанов- 

лена  

НКРЕКП, 

% 

На 

початок 

періоду 

борг (-), 

переплата 

(+),  

тис. грн 

Нараховано,  

тис. грн 

Сплачено,  

тис. грн 

На кінець 

періоду: 

борг (-), 

переплата 

(+), тис. 

грн З
а 

к
в
ар

та
л

 

Н
ак

о
п

и
ч

у
-в

ал
ь
н

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
 

 з
 п

о
ч

ат
к
у

 р
о

к
у

 

З
а 

к
в
ар

та
л

 

Н
ак

о
п

и
ч

у
в
ал

ь
н

и
м

 

п
ід

су
м

к
о

м
  

з 
п

о
ч

ат
к
у

 р
о

к
у

  

1 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9=(7-5+4) 

ІV квартал 

2020 року 

І квартал  

2021 року 
 0,104 0,00  -   0,00 0,00 -   

І квартал  

2021 року 

ІІ квартал  

2021 року 
 0,036 -     -  0,00 0,00 -   

ІІ квартал  

2021 року 

ІІІ квартал 

2021 року 
 0,058 -     -  0,00 0,00 -   

ІІІ квартал 

2021 року 

ІV квартал 

2021 року 
 0,113 -    -  0,00 0,00 -   

Довідково наведено ІV квартал 2021 року 

ІV квартал 

2021 року 

І квартал  

2022 року 
94 0,098 -    -  0,00 0,00 -   

 

Перевіркою встановлено, що внески на регулювання за І - ІV квартали 2021 року 

Ліцензіатом розраховані вірно. 

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»  листом від 25.10.2022 № 44/04-719 надало до НКРЕКП 

пояснення стосовно існуючої заборгованості по внескам на регулювання за 2021 рік, відповідно 

до яких (мовою документа): «…Згідно постанови від 29.03.2022 № 357, НКРЕКП погоджено 

кошторис витрат ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» на провадження операційної діяльності на 

виконання функції постачальника «останньої надії» на 2022 рік на загальну суму          грн. 

Кошторисом передбачено сплату внеску на регулювання по результатах діяльності у 

2022 році. Враховуючи те, що послугу із забезпечення безперебійного функціонування 

постачальника «останньої надії» ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» розпочато надавати з квітня 

2022 року, відповідно і джерела оплати внеску на регулювання виникли з квітня поточного року, 

як 1/12 від суми Кошторису. Сплату боргів за попередні періоди в Кошторисі на 2022 рік не 

передбачено. 

…Інших джерел надходження коштів підприємство не має. Прострочена заборгованість 

з виплати заробітної плати персоналу ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» становить            грн. 

       З огляду на викладене, ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» не має можливості погасити 

заборгованість по внесках на регулювання, яка на даний час становить           грн, до 24 жовтня 

2022 року, але зобов’язується погасити існуючу заборгованість до 01 травня  

2023 року рівними частинами починаючи з жовтня поточного року». 

            За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26 грудня 2022 року №  44/01-928, 

Підприємство взяло на себе зобов’язання погасити існуючу заборгованість по внескам на 

регулювання до 1 травня 2023 року рівними частинами починаючи з жовтня 2022 року  (лист від 

25.10.2022 № 44/04-719).  З жовтня по грудень 2022 року ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» було 
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погашено заборгованість на суму                грн.  На даний час ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

дотримується графіку погашення заборгованості по внескам на регулювання. 

4. 

пункту 1 частини другої статті 

57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 15 пункту 5.2.2 глави 

5.2 розділу V Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, 

затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312  

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 постачальника електричної енергії 

забезпечити на своєму офіційному вебсайті можливість 

створення особистого кабінету споживача. 

Комісією з перевірки зазначає, що під час неодноразових спроб увійти до особистого 

кабінету споживача на офіційному вебсайті Підприємства за посиланням https://pay.uie.kiev.ua/, 

при натисканні «Особистий кабінет споживача» вкладка надає «502 Bad Gateway». 

 
 

 
 

Таким чином, перевіркою встановлено, що Ліцензіатом не забезпечено можливості 

функціонування в мережі Інтернет на власному офіційному вебсайті особистого кабінету 

споживача. 

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26 грудня 2022 року №  44/01-928, у зв’язку 

із непогашеною заборгованістю за надані послуги  в сумі                грн, в жовтні 2021 року 

                               було припинено надання послуг за договором №                           від                        р., 

в тому числі заблоковано доступ до серверу, за допомогою якого відбувався обмін інформацією 

між споживачем та базою даних. 

На цей час фінансування діяльності постачальника «останньої надії» здійснюється 

відповідно до Договору надання послуги із забезпечення безперебійного функціонування 

постачальника «останньої надії», укладеного між ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та оператором 

https://pay.uie.kiev.ua/
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системи передачі ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2022 № 299 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 

05.06.2019 № 483», в межах кошторису витрат ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» на провадження 

операційної діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії», сформованого 

відповідно до фінансового плану ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО». 

   При цьому, Кошторисом витрат ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» на провадження операційної 

діяльності на виконання функції постачальника «останньої надії» передбачено фінансування 

виключно поточної діяльності Підприємства як постачальника «останньої надії» та не 

передбачено погашення заборгованості перед постачальниками та надавачами послуг. 

5. 

пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

пункту 7 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

пункту 5.2 Типового договору 

про надання послуг з передачі 

електричної енергії, що є 

додатком 6 до Кодексу системи 

передачі, затвердженого 

постановою НКРЕКП  

від 14.03.2018 № 309 (далі – 

Типовий договір з передачі)  

 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 3 пункту 8.3 Типового 

договору з передачі 

 

 

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 електропостачальника укладати 

договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

 

щодо обов’язку електропостачальника сплачувати 

своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, 

куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії; 

 

у частині обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів; 

 

у частині обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку 

електричної енергії, в частині розрахунків; 

 

яким встановлено, що користувач здійснює поетапну 

попередню оплату планової вартості послуги з передачі 

електричної енергії ОСП таким чином: 

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня 

розрахункового місяця у розмірі 1/5 від планової вартості 

послуги з передачі електричної енергії, визначеної згідно 

з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата 

здійснюється шляхом сплати 1/5 від планової вартості 

послуги з передачі електричної енергії, яка визначена 

згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого 

алгоритму: 

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця; 

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця; 

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця; 

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця.; 

 

щодо обов’язку користувача здійснювати вчасно та у 

повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної 

енергії на умовах, визначених цим Договором 
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пункту 3.4 Типового договору 

електропостачальника про 

надання послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії, 

що є додатком 4 до Правил 

роздрібного ринку електричної 

енергії, затверджених 

постановою НКРЕКП від  

14 березня 2018 року № 312 (далі 

– Типовий договір 

електропостачальника) 

 

підпункту 2 пункту 4.2 Типового 

договору електропостачальника 

 

 

підпункту 1 пункту 3.5 Типового 

договору про врегулювання 

небалансів електричної енергії, 

який є додатком 1 до Правил 

ринку, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 307 (далі – Типовий 

договір про врегулювання 

небалансів) 

 

підпункту 5 пункту 3.5 Типового 

договору про врегулювання 

небалансів 

яким встановлено, що оплата (придбання) послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії здійснюється 

Постачальником у формі попередньої оплати, у тому числі 

плановими авансовими платежами; 

 

 

 

 

 

 

 

 

в частині обов’язку Постачальника здійснювати 

придбання та оплату послуг з розподілу (передачі) 

електричної енергії у повному обсязі; 

 

яким встановлено, що  СВБ зобов’язана нести 

фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання 

небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ 

або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи 

СБВ; 

 

 

 

 

 

яким встановлено , що  СВБ зобов’язана здійснювати 

вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної 

енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно 

до Правил ринку. 

Щодо розрахунки за послуги з передачі електричної енергії 

Комісією з проведення перевірки проаналізовано надані під час перевірки документи, а 

саме: договір про надання послуг з передачі електричної енергії, акти приймання-передачі 

послуги з передачі електричної енергії, оборотно-сальдові відомості та встановлено, що ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» не здійснювало поетапну оплату  планової вартості за послугу передачі 

електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» за період січень – грудень 2021 року та в цілому 

не забезпечило оплату за надані НЕК «УКРЕНЕРГО» послуги з передачі електричної енергії 

за період січень – грудень 2021 року.  

За даними Актів приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії та  Актів-

коригування (врегулювання) до приймання-передачі послуги з передачі електричної енергії за 

даними НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом січня – грудня 2021 року обсяг наданих послуг 

складає          МВт·год на загальну вартість           грн (з ПДВ).  

Станом на 31.12.2021 за даними бухгалтерського обліку ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

обліковується заборгованість підприємства перед НЕК «УКРЕНЕРГО» у 

сумі                                 грн (з ПДВ) (з урахуванням заборгованості попередніх періодів). 

 

Комісія з перевірки зазначає, що протягом січня – грудня 2021 року Ліцензіатом 

отримано послугу з розподілу електричної енергії на загальну суму                            грн (з ПДВ), 

з яких Ліцензіатом було сплачено                           грн (з ПДВ), рівень сплати за січень-грудень 

2021 року за послугу з розподілу електричної енергії склав 0,99 %.  

Заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» перед ОСР станом на 31.12.2021 становить 

          грн (з ПДВ). 
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Комісією з проведення перевірки встановлено, що між НЕК «УКРЕНЕРГО» та  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» укладено договір про врегулювання небалансів електричної енергії 

від 03.05.2019 № 0044-01022 (далі – Договір). 

Комісія з перевірки зазначає, що Акти купівлі-продажу електричної енергії для 

врегулювання небалансів та сплати інших платежів та Акти-коригування (врегулювання) до Акту 

купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів за 

період з 01.01.2021 по 31.12.2021 були підписані зі сторони НЕК «УКРЕНЕРГО». Зазначені Акти 

за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 зі сторони ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» підписані із 

зауваженнями. 

За даними Актів купівлі-продажу електричної енергії для врегулювання небалансів та 

сплати інших платежів та Актів-коригування (врегулювання) до Акту купівлі-продажу 

електричної енергії для врегулювання небалансів та сплати інших платежів за даними 

НЕК «УКРЕНЕРГО» протягом січня - грудня 2021 року обсяг закупівлі електричної енергії склав 

                     МВт∙год на загальну суму                            грн (з ПДВ). Підприємством здійснено 

оплату за отриману електричну енергію на загальну суму                                 грн (з ПДВ). Станом 

на 31.12.2021 обліковується заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО»  перед НЕК 

«УКРЕНЕРГО» за придбану електричну енергію у розмірі                     грн (з ПДВ). 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що  ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» не 

забезпечено помісячну оплату за придбану електричну енергію для врегулювання небалансів, 

зокрема рівень оплати у січні–березні 2021 року перебував у діапазоні від 1,2% до 49,5%. 

6 

частини другої статті 57 Закону 

України про ринок електричної 

енергії 

 

 

 

підпункту 5 пункту  2.6 

Ліцензійних умов з постачання 

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 дотримуватися 

спеціальних вимог, а саме не здійснювати перехресне 

субсидіювання (для постачальників універсальних послуг, 

постачальників «останньої надії»). 

Комісія з перевірки зазначає, що на балансі ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» утримується цех-

сироварня, виробництво продукції з 2004 року. 

Відповідно до затвердженого наказом ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» від 26.11.2020 № 78  

(зі змінами)  штатного розпису, протягом періоду, що перевірявся, для утримання цеху-сироварні 

було задіяно 4 особи, а саме: начальник цеху-сироварні та 3 охоронця. 

Перевіркою встановлено, що витрати на утримання цеху-сироварні склали 

                       грн, а саме:  

- утримання приміщення –                     грн; 

- витрати на відрядження –                    грн; 

-  рентна плата за використання води –              грн; 

- плата за землю –                   грн; 

- плата за надра –                   грн; 

- знос невиробничих ОЗ (амортизаційні відрахування) –                грн; 

- витрати на оплату праці –               грн;  

- відрахування на соціальні заходи –                грн. 

При цьому Підприємством отримано чистий прибуток за 2021 рік від надання в оренду 

приміщень та утримання орендованого майна у розмірі                 грн. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що відповідно до виписок банку 

фінансування витрат на утримання цеху-сироварні у 2021 році здійснювалося частково за 

рахунок прибутку від здачі майна в оренду та за рахунок надходження штрафів за неналежне 

виконання зобов’язань контрагентами, що свідчить про  переміщення доходу від надання 
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послуг з постачання постачальником «останньої надії» для фінансової підтримки іншого виду 

господарської діяльності, зокрема утримання цеху-сироварні.  

За поясненнями Ліцензіата, наданими листом від 26 грудня 2022 року №  44/01-928, 

витрати на утримання ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» не функціонуючого цеху-сироварні у 

2021  році становили                                 грн (96% витрат на утримання цеху-сироварні це 

витрати на оплату праці охоронців та амортизація). 

У 2021 році ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» отримало кошти з інших, не пов’язаних з 

ліцензованою діяльністю, джерел в сумі              грн, а саме: 

- примусове стягнення боргів минулих періодів (2010 – 2013 роки) з  

КП «Водотеплосервіс» в сумі                  грн; 

- погашення заборгованості ПАТ ДТЕК «Західенерго» за поставлене обладнання за 

мировою угодою від 2011 року в сумі               грн; 

- прибуток від здачі майна в оренду у 2021 році в сумі               грн. 

Крім того, у 2021 році зі споживачів постачальника «останньої надії» було стягнуто 

                      грн штрафних санкцій за невчасну оплату спожитої електричної енергії. 

Відповідно до положень пункту 1.3 Ліцензійних умов, перехресне субсидіювання це 

переміщення доходу від надання послуг з постачання постачальником «останньої надії» для 

фінансової підтримки діяльності з постачання електричної енергії за вільними цінами (на 

ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності.  

Дохід від надання послуг з постачання електричної енергії постачальником «останньої 

надії» обліковується на рахунку бухгалтерського обліку 70 «Доходи від реалізації» та 

відноситься до статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2. 

Дохід від одержаних штрафів, пені, неустойки обліковується на рахунку 

бухгалтерського обліку 71 «Інший операційний дохід» та відноситься до статті «Інші 

операційні доходи» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2. 

Главою 24 Господарського кодексу  України (далі – ГК України) загальні засади 

відповідальності учасників господарських відносин врегульовано таким чином, що господарсько-

правова відповідальність передбачена за правопорушення у сфері господарювання шляхом 

застосування до правопорушників господарських санкцій на підставах і в порядку, передбачених 

цим Кодексом, іншими законами та договором. 

Згідно з частиною другою статті 216 ГК України застосування господарських санкцій 

повинно гарантувати захист прав і законних інтересів громадян, організацій та держави, в 

тому числі відшкодування збитків учасникам господарських відносин, завданих внаслідок 

правопорушення, та забезпечувати правопорядок у сфері господарювання. 

Відповідно до положень статті 217 ГК України господарськими санкціями визнаються 

заходи впливу на правопорушника у сфері господарювання, в результаті застосування яких для 

нього настають несприятливі економічні та/або правові наслідки. У сфері господарювання 

застосовуються такі види господарських санкцій: відшкодування збитків; штрафні санкції; 

оперативно-господарські санкції. 

Відповідно до частини першої статті 230 ГК України штрафними санкціями є 

господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку потрібно сплатити 

в разі порушення правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання зобов'язання.  

Господарські санкції, що встановлюються договором чи законом за несвоєчасне 

виконання зобов'язання, спрямовані передусім на компенсацію кредитору майнових втрат, яких 

він зазнає внаслідок несвоєчасного здійснення з ним розрахунку з боку боржника. 

Тобто, стягнення штрафних санкцій, у тому числі зі споживачів ПОН, не є доходом від 

провадження господарської діяльності з надання послуг з постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії», та не є доходом від реалізації товару або послуг, а є 

компенсацією за несприятливі економічні наслідки, що виникли внаслідок застосування 

передбачених законом або договором заходів впливу стосовно учасника господарських відносин, 

який порушив господарські зобов’язання. 

https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012874
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Отже ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» при провадженні ліцензованої діяльності не 

здійснювало перехресне субсидіювання та не вчиняло дії, в розумінні  поняття «перехресне 

субсидіювання», встановленого положеннями пункту 1.3 Ліцензійних умов.  

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Управління ліцензування 

службовою запискою від 04.01.2023 № 13/21-23 повідомило, що відповідно до підпункту 6 пункту 

2.6 глави 2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії, при провадженні ліцензованої 

діяльності ліцензіат повинен дотримуватися спеціальних вимог, зокрема,  вести окремий облік 

витрат та доходів у рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення 

загальносуспільного інтересу (зокрема надання універсальних послуг, послуг постачальника 

«останньої надії», надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної 

енергії з альтернативних джерел енергії) від діяльності з постачання електричної енергії за 

вільними цінами та/або інших видів господарської діяльності. 

Згідно з підпунктами 2 та 4 пункту 2.4 глави 2 Ліцензійних умов  постачальники 

«останньої надії» мають, зокрема,  також дотримуватися таких організаційних вимог: 

застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії», визначену за 

результатами конкурсу або встановлену у випадку, передбаченому Законом України «Про ринок 

електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою; 

здійснювати постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами 

роздрібного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії», що затверджується НКРЕКП. 

Згідно з положеннями підпунктів 5.1 та 5.11 глави 5 Типового договору про постачання 

електричної енергії постачальником «останньої надії», що є додатком 7 до Правил роздрібного 

ринку електричної енергії, споживач розраховується з Постачальником за електричну енергію 

за цінами (тарифами), що визначаються відповідно до методики (порядку), затвердженої 

Регулятором, згідно з комерційною пропозицією з постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії», яка є додатком до цього Договору (далі - комерційна 

пропозиція).  У разі порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, Постачальник 

має право вимагати сплати пені. Пеня нараховується за кожен прострочений день оплати за 

цим Договором. 

При цьому з урахуванням вимог статті 23 Господарського кодексу України пеня є 

штрафною санкцією, яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі 

порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного 

виконання господарського зобов'язання.  

Відповідно до положень Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затвердженої наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291, на рахунку 71 «Інший 

операційний дохід» ведеться узагальнення інформації про інші доходи від операційної діяльності 

підприємства у звітному періоді, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

До інших операційних доходів відносяться: доходи від реалізації іноземної валюти; 

доходи від реалізації інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); доходи від 

операційної оренди активів; доходи від операційної курсової різниці за операціями в іноземній 

валюті; суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, 

які визнані боржником або щодо яких одержані рішення суду, господарського суду про їх 

стягнення; доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної 

давності; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); 

суми одержаних безоплатно оборотних активів та субсидій; інші доходи від операційної 

діяльності. 

Відповідно, Управління ліцензування у службовій записці від 04.01.2023 № 13/21-23 

вважає обґрунтованими пояснення ліцензіата щодо відсутності в його діях порушень вимог 

підпункту 6 пункту 2.6 глави 2 Ліцензійних умов. 

Юридичний департамент у службовій записці від 09.01.2023 № 9/15-23 зазначив, що 

перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності з 

постачання універсальних послуг та/або надання послуг з постачання постачальником 
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«останньої надії» та діяльності, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов'язків для 

забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів 

України, для фінансової підтримки діяльності з постачання електричної енергії за вільними 

цінами (на ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або 

декількох суб'єктів господарювання (пункт 1.3 Ліцензійних умов).  

Відповідно до статті 1 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі - Закон) 

постачальник «останньої надії» – визначений відповідно до цього Закону електропостачальник, 

який за обставин, встановлених цим Законом, не має права відмовити споживачу в укладенні 

договору постачання електричної енергії на обмежений період часу; постачання електричної 

енергії - продаж, включаючи перепродаж, електричної енергії. 

Відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі - ПРРЕЕ) постачання електричної енергії – продаж 

електричної енергії споживачу відповідно до умов договору. 

Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між 

учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів 

(пункт 4.1 ПРРЕЕ). 

Також, частиною другою статті 57 Закону встановлено, що електропостачальник 

зобов'язаний, зокрема вести окремий облік витрат та доходів від здійснення діяльності з 

надання універсальних послуг, послуг постачальника «останньої надії» за державними 

регульованими цінами та за вільними цінами. 

Дохід від одержаних штрафів, пені, неустойки обліковується на рахунку 

бухгалтерського обліку 71 «Інший операційний дохід» та відноситься до статті «Інші 

операційні доходи» Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2. 

Разом з цим дохід від надання послуг з постачання електричної енергії постачальником 

«останньої надії» обліковується на рахунку бухгалтерського обліку 70 «Доходи від реалізації» 

та відноситься до статті «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за формою № 2. 

Зауважуємо, що відповідно до статті 230 Господарського кодексу України штрафними 

санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), 

яку учасник господарських відносин зобов'язаний сплатити у разі порушення ним правил 

здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського 

зобов'язання. 

Таким чином, на думку Юридичного департаменту, зазначеній у службовій записці 

від  09.01.2023 № 9/15-23 стягнуті ліцензіатом зі споживачів штрафні санкції не є доходом від 

провадження господарської діяльності з надання послуг з постачання електричної енергії 

постачальником «останньої надії». 

Департамент ліцензійного контролю, зазначає, що ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

отримано у 2021 році                                            грн надходжень від штрафних санкцій за невчасну 

оплату спожитої електричної енергії за одночасних витрат на утримання цеху-сироварні у сумі  

                          грн таким чином з урахуванням службових записок Управління ліцензування 

від  04.01.2023 № 13/21-23 та Юридичного департаменту  від 09.01.2023 № 9/15-23 в діях 

Ліцензіата не вбачаються порушення вимог підпункту 5 пункту  2.6 Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії. 

Довідково: 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що  

 

Заборгованість ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» станом на 31.12.2021 склала: 

- за послугу з передачі електричної енергії (за даними НЕК «УКРЕНЕРГО») становить 

                        грн (з ПДВ), у порівнянні з заборгованістю на початок 2021 року                            грн (з 

ПДВ)) зросла на 68,3%; 

- за придбану електричну енергію для врегулювання небалансів                                грн (з 

ПДВ), у порівнянні з заборгованістю на початок 2021 року (                                   грн (з ПДВ)) 

скоротилась на  6,2%; 
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- за послугу з розподілу електричної енергії становить                                      грн (з ПДВ) у 

порівнянні з заборгованістю на початок 2021 року (                         грн (з ПДВ)) зросла на  121,8%. 

 

Загальна заборгованість споживачів перед ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за поставлену 

електроенергію станом не 31.12.2021 складає                              грн (без ПДВ) та за період січень-

грудень 2021 року у порівнянні з заборгованістю на початок 2021 року (                       грн (без 

ПДВ)) зросла на 29,52 %. 

 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 

 

1) постанову, якою: 

 

1. Відповідно до пунктів 11, 12 частини першої статті 17, статті 22 Закону України 

«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної енергії» 

накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на ДЕРЖАВНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» 

(код ЄДРПОУ 19480600) за 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 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) у строк до 1 травня 2023 

року забезпечити: 

врегулювання спірної ситуації, що склалася між ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та 

НЕК «УКРЕНЕРГО», у частині визначення фактичних обсягів наданих послуг з передачі 

електричної енергії та небалансів електричної енергії та заборгованості ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» за них шляхом здійснення відповідних корегування розрахунків; 

проведення повних розрахунків з оператором  системи передачі за послуги з 

передачі електричної енергії та за небаланси електричної енергії, з 

ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за закуплену електричну енергію та з операторами системи 

розподілу за послуги з розподілу електричної енергії; 

можливість створення особистого кабінету споживача на офіційному вебсайті 

ліцензіата; 

погашення заборгованість по внескам на регулювання; 

Про виконання цих зобов’язань повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області з наданням належним чином завірених копій підтвердних 

документів у строк до 15 травня 2023 року. 

 
 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про накладення штрафу на  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за 

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      січня 2023 року 

на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання, Акта планової 

перевірки від 19 грудня 2022 року № 362, 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, 

постанови НКРЕКП від 06 грудня 2022 року № 1634 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» та на підставі 

посвідчення на проведення планової перевірки від 18 листопада 2022 року 

№ 397, установлено, що ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 19480600) 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: 

пунктів 1, 2 та 7 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 
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електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії, укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів та сплачувати своєчасно та в повному 

обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (у редакції, що діяла до 27 травня 

2021 року) (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (квартальна)), яким, зокрема, встановлено, що 

ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо 

чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата  окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за 

І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за ІV 

квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року 

№ 282 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна)), яким, зокрема, встановлено, що форма 

звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) складається 

станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП щомісячно до 

25 числа місяця, наступного за звітним періодом;  

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня  

2019 року № 450 (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна)) (у редакції, що діяла до 

01 лютого 2022 року), яким визначено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом;  

абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 (далі – Порядок № 491), у частині обов’язку суб’єкта 

господарювання сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного 

кварталу, наступного за звітним; 

підпунктів 1 та 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання 

небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307 (далі – 

Типовий договір про врегулювання небалансів), якими встановлено, що СВБ 
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зобов’язано нести фінансову відповідальність перед ОСП за врегулювання 

небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, 

які входять до балансуючої групи СБВ та здійснювати вчасно і в повному 

обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, сформованих ОСП 

для СВБ відповідно до Правил ринку; 

Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, 

що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Типовий договір про надання 

послуг з передачі електричної енергії), а саме: 

пункту 5.2 яким встановлено, що користувач здійснює поетапну 

попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії 

ОСП таким чином: 

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у 

розмірі 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, 

визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється 

шляхом сплати 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, 

яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого алгоритму: 

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця; 

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця; 

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця; 

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця, 

підпункту 3 пункту 8.3 щодо обов’язку користувача здійснювати вчасно 

та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на 

умовах, визначених цим Договором; 

підпункту 15 пункту 5.2.2 глави 5.2 Розділу V Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14  березня 

2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), щодо 

обов’язку постачальника електричної енергії забезпечити на своєму 

офіційному вебсайті можливість створення особистого кабінету споживача; 

Типового договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до Правил 

роздрібного ринку електричної енергії (далі – Типовий договір 

електропостачальника про надання послуг з розподілу (передачі) електричної 

енергії), а саме: 

пункту 3.4, яким встановлено, що оплата (придбання) послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі 

попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами, 

пункту 4.2 в частині обов’язку Постачальника здійснювати придбання та 

оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі;  

підпункт 5 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством; 

підпункт 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 
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30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 

підпункт 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи 

(їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання 

НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше 

десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), 

встановлені НКРЕКП; 

підпункт 13 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов'язку ліцензіата укладати договори, обов’язкові 

для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів; 

підпункт 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, 

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

Відповідно до статей 17, 19 та 22 Закону України «Про Національну 

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» та статті 77 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  

 

Накласти штраф у розмірі 85 000 (вісімдесят п’ять тисяч) гривень на 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 19480600) за недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу, а саме: 

пунктів 1, 2 та 7 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, укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів та сплачувати своєчасно та в повному 

обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (квартальна), яким, зокрема, встановлено, що 

ліцензіати додатково подають до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо 

чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП та її 
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територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата  окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді за 

І, ІІ, ІІІ квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за 

ІV квартал - до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3а-НКРЕКП-

постачання електричної енергії (місячна), яким, зокрема, встановлено, що  

форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) 

складається станом на останнє число звітного періоду і подається до НКРЕКП 

щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-постачання (річна) (у редакції, що діяла до 01 лютого 2022 року), 

яким визначено, що форму звітності № 2 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

абзацу першого пункту 7 Порядку № 491 у частині обов’язку суб’єкта 

господарювання сплачувати щоквартально до спеціального фонду державного 

бюджету внески на регулювання протягом перших 30 днів поточного 

кварталу, наступного за звітним; 

підпунктів 1 та 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання 

небалансів, якими встановлено, що СВБ зобов’язано нести фінансову 

відповідальність перед ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, 

спричиненого цією СВБ або учасниками ринку, які входять до балансуючої 

групи СБВ та здійснювати вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс 

електричної енергії та платежів, сформованих ОСП для СВБ відповідно до 

Правил ринку;  

Типового договору про надання послуг з передачі електричної енергії, а 

саме: 

пункту 5.2 яким встановлено, що користувач здійснює поетапну 

попередню оплату планової вартості послуги з передачі електричної енергії 

ОСП таким чином: 

1 платіж – до 17:00 другого банківського дня розрахункового місяця у 

розмірі 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної енергії, 

визначеної згідно з розділом 3 цього Договору. Подальша оплата здійснюється 

шляхом сплати 1/5 від планової вартості послуги з передачі електричної 

енергії, яка визначена згідно з розділом 3 цього Договору, відповідно до такого 

алгоритму: 

2 платіж – до 10 числа розрахункового місяця; 

3 платіж – до 15 числа розрахункового місяця; 

4 платіж – до 20 числа розрахункового місяця; 

5 платіж – до 25 числа розрахункового місяця, 

підпункту 3 пункту 8.3 щодо обов’язку користувача здійснювати вчасно 

та у повному обсязі оплату за послугу з передачі електричної енергії на 

умовах, визначених цим Договором; 

підпункту 15 пункту 5.2.2 глави 5.2 Розділу V Правил роздрібного ринку 

електричної енергії щодо обов’язку постачальника електричної енергії 
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забезпечити на своєму офіційному вебсайті можливість створення особистого 

кабінету споживача; 

Типового договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, а саме: 

пункту 3.4, яким встановлено, що оплата (придбання) послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі 

попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами, 

пункту 4.2 в частині обов’язку Постачальника здійснювати придбання та 

оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі; 

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 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 

30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що 

визначаються рішенням НКРЕКП; 

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 здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів; 

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної 

енергії споживачу щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, 

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

Зазначена сума штрафу має бути сплачена до Державного бюджету 

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

штрафу (код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та 

інші санкції»). 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 

МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 
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«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО » 

 

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», та згідно з Актом планової перевірки від 19 грудня 

2022 року № 362, 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 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» (код 

ЄДРПОУ 19480600) 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: 

абзацу першого пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки 

внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 
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2017 року № 491, у частині обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально до 

спеціального фонду державного бюджету внески на регулювання протягом 

перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним; 

підпунктів 1 та 5 пункту 3.5 Типового договору про врегулювання 

небалансів електричної енергії, що є додатком 1 до Правил ринку, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, якими 

встановлено, що СВБ зобов’язано нести фінансову відповідальність перед 

ОСП за врегулювання небалансу електричної енергії, спричиненого цією СВБ 

або учасниками ринку, які входять до балансуючої групи СБВ та здійснювати 

вчасно і в повному обсязі оплату за небаланс електричної енергії та платежів, 

сформованих ОСП для СВБ відповідно до Правил ринку; 

підпункту 3 пункту 8.3 Типового договору про надання послуг з передачі 

електричної енергії, що є додатком 6 до Кодексу системи передачі, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 щодо 

обов’язку користувача здійснювати вчасно та у повному обсязі оплату за 

послугу з передачі електричної енергії на умовах, визначених цим Договором; 

підпункту 15 пункту 5.2.2 глави 5.2 Розділу V Правил роздрібного ринку 

електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 

2018 року № 312 (далі – Правила роздрібного ринку електричної енергії), щодо 

обов’язку постачальника електричної енергії забезпечити на своєму 

офіційному вебсайті можливість створення особистого кабінету споживача; 

Типового договору електропостачальника про надання послуг з 

розподілу (передачі) електричної енергії, що є додатком 4 до Правил 

роздрібного ринку електричної енергії, а саме: 

пункту 3.4, яким встановлено, що оплата (придбання) послуг з розподілу 

(передачі) електричної енергії здійснюється Постачальником у формі 

попередньої оплати, у тому числі плановими авансовими платежами, 

пункту 4.2 в частині обов’язку Постачальника здійснювати придбання та 

оплату послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у повному обсязі;  

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,  

для чого у строк до 1 травня 2023 року забезпечити: 

врегулювання спірної ситуації, що склалася між ДПЗД 

«УКРІНТЕРЕНЕРГО» та НЕК «УКРЕНЕРГО», у частині визначення 

фактичних обсягів наданих послуг з передачі електричної енергії та небалансів 

електричної енергії та заборгованості ДПЗД «УКРІНТЕРЕНЕРГО» за них, 

шляхом здійснення відповідних коригувань розрахунків; 

проведення повних розрахунків з оператором системи передачі за 

послуги з передачі електричної енергії та за небаланси електричної енергії, з 

ДП «ЕНЕРГОРИНОК» за закуплену електричну енергію та з операторами 

системи розподілу за послуги з розподілу електричної енергії; 
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можливість створення особистого кабінету споживача на офіційному 

вебсайті ліцензіата; 

сплату внесків на регулювання у повному обсязі; 

Про виконання цих зобов’язань повідомити НКРЕКП та Управління 

НКРЕКП у м. Києві та Київській області з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів у строк до 15 травня 2023 року. 
 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


