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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про накладення штрафу на  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» за 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»  

 

 
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  

(зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП від 09 вересня 2022 № 1116), постанови 

НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 47 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 08 грудня 2022 року № 431, НКРЕКП здійснено планову 

перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42145798) (далі – ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», Товариство, 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 23 січня  

2023 року № 48.  
 

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» не надавало до НКРЕКП письмових 

пояснень до Акта планової перевірки від 23 січня 2023 року № 48.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 23 січня 2023 року № 48 

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 

 

 

 

 

 

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; 
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пункту 2.2 глави 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 № 282 

 

пункту 2.2 глави 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 № 282 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги постачання постачальником 

універсальної послуги», 

затвердженої Постановою № 450 
 

щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП форму 

звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання 

структури тарифів за видами діяльності» за I квартал,  

І півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня 

року, наступного за звітним; 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата додатково подавати до 

НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого доходу 

(виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу. Інформація 

подається до НКРЕКП за I, II, III квартали до 26 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал - 

до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП  

форму звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником 

універсальної послуги» не пізніше ніж через 50 днів після 

завершення звітного періоду. 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» подавало з 

порушенням термінів або не подавало взагалі: 

№ 3-НКРЕКП-постачання за І квартал 2021 року в паперовому вигляді на 7 днів, 

Інформації щодо чистого доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу за І та IV квартали 2021 року, у паперовому та 

електронному виглядах на 11 та 1 день, 

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) за  грудень 2021 року в електронному 

вигляді на 21 день. 

 
2 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

частини першої статті 75 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 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 електропостачальника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії, та виконувати умови таких договорів; 

 

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку електричної 

енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в 

грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу), 

відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному 

цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 
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електричної енергії споживачу 

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 
  

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 

 

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. 

Між Ліцензіатом та НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено договір про надання послуг з передачі 

електричної енергії від 01.01.2019 № 0261/02024. 

Станом на 01.01.2021 за даними бухгалтерського обліку заборгованість Товариства 

складала 35 196,58 тис. грн (без ПДВ). 

Протягом січня-грудня 2021 року НЕК «УКРЕНЕРГО» надало                                                                   

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» послуг з передачі електричної енергії в обсязі      

1210117,028 тис. кВт*год на загальну суму 354 281,43 тис. грн (без ПДВ). Товариство здійснило 

оплату на суму 343 398,03 тис. грн (без ПДВ), рівень розрахунків склав 88,38 %. 

Станом на 31.12.2021 заборгованість Товариства складала 45 246,64 тис. грн (без ПДВ), 

що підтверджено актом звірки розрахунків № 0261-02024/04/2021 від 17 січня 2022 року  

за ІV квартал 2021 року між НЕК «УКРЕНЕРГО» та ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 

Погашення заборгованості проведено протягом січня 2022 року відповідно до платіжних доручень:  

від 05.01.2022 № 3249 – 408,24 тис. грн (без ПДВ); 

від 06.01.2022 № 3261 – 7 645,81 тис. грн (без ПДВ); 

від 14.01.2022 № 3373 – 4 166,67 тис. грн (без ПДВ); 

від 18.01.2022 № 3405 – 1 666,67 тис. грн (без ПДВ); 

від 19.01.2022 № 3421 – 833,33 тис. грн (без ПДВ); 

від 20.01.2022 № 3470 – 1 666,67 тис. грн (без ПДВ); 

від 21.01.2022 № 3478 – 2 500,00 тис. грн (без ПДВ). 

від 25.01.2022 № 2285 – 2 500,00 тис. грн (без ПДВ); 

від 26.01.2022 № 2290 – 2 500,00 тис. грн (без ПДВ); 

від 27.01.2022 № 2752 – 2 500,00 тис. грн (без ПДВ); 

від 27.01.2022 № 2127 –1 666,67 тис. грн (без ПДВ); 

від 28.01.2022 № 2140 – 2 500,00 тис. грн (без ПДВ); 

від 31.01.2022 № 2172 – 14 692,58 тис. грн (без ПДВ). 

Слід зазначити, що відповідно до пункту 6.5 договору про надання  

послуг з передачі електричної енергії від 01.01.2019 № 0261/02024 Користувач                                                                            

(ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ») здійснює розрахунок з ОСП (НЕК «УКРЕНЕРГО»)  

за фактичний обсяг послуги протягом 3 банківських днів з моменту та на підставі отримання 

акту приймання-передачі послуги, який ОСП надає Користувачу протягом перших 5 робочих 

днів місяця, наступного за розрахунковим. 

 
3 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

частини першої статті 75 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; 

 

щодо обов’язку електропостачальника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії, та виконувати умови таких договорів; 

 

якою встановлено, що розрахунки за електричну 

енергію та послуги, що надаються на ринку електричної 

енергії, між учасниками цього ринку здійснюються в 

грошовій формі, у тому числі шляхом клірингу (неттінгу), 

відповідно до укладених договорів у порядку, визначеному 
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підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 
  

цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на 

добу наперед» та внутрішньодобового ринку; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів; 

 

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; 

Між ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» 

укладено договір електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 

29.12.2018 № 416. 

За даними бухгалтерського обліку, станом 01.01.2021 передоплата                                                                   

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» складала 10 011,22 тис. грн (без ПДВ).  

Протягом 2021 року ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» надало послуг з розподілу 

електричної енергії в обсязі 876 637,213 тис. кВт*год на загальну суму 1 101 466,39 тис. грн (без 

ПДВ). Товариством здійснено оплату на загальну суму 1 082 874,68 тис. грн (без ПДВ), рівень 

розрахунків склав 99,22 %. 

Заборгованість ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» станом 31.12.2021 складала           

8 580,49 тис. грн (без ПДВ), що підтверджено актом звірки взаємних розрахунків за період 2021 року 

між ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за договором на 

розподіл електричної енергії ПУП № 416 від 29.12.2018. Погашення заборгованості проведено в січні 

2022 року відповідно до платіжних доручень:  

від 04.01.2022 № 3234 – 2 237,58 тис. грн (без ПДВ); 

від 19.01.2022 № 3452 – 6342,91 тис. грн (без ПДВ). 

Відповідно до другого абзацу пункту 7 Додатку № 2 (Порядок розрахунків) до Договору 

електропостачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії від 29.12.2018           

№ 416, оплата послуг Оператора системи (ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО») з розподілу 

електричної енергії здійснюється Постачальником (ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»).  

У разі, якщо вартість обсягу  фактично розподіленої електричної енергії перевищує суму сплаченої 

попередньої оплати та планових платежів, остаточна сума (різниця між сумою вартості фактичного 

розподіленого обсягу електричної енергії та сумою сплаченої попередньої оплати та планових 

платежів) має бути сплачена до 15 числа місяця, наступного за розрахунком. 

Акт надання-отримання послуг з розподілу електричної енергії електромережами                         

ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» за грудень 2021 року було отримано                                                         

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» від Оператора системи електронною поштою 13.01.2022,  

а в паперовому вигляді - 19.01.2022. Остаточний розрахунок ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

з ВАТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» по договору  від 29.12.2018 № 416 було здійснено 19.01.2022 

(платіжне доручення № 3452),  тобто з перевищенням встановленого терміну на 4 дні.  
 

 

Крім цього, перевіркою встановлено, що за даними бухгалтерського обліку Товариства 

станом на 31.12.2021 обліковується заборгованість ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

перед ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» у сумі 22 839,792 тис. грн (без ПДВ) за закуплену 

електричну енергію для врегулювання небалансів по договору від 28.01.2021 № БГ-21/01/28-18. 

Станом на момент перевірки вказана заборгованість не погашена. 
 

Довідково слід зазначити, що станом на 31.12.2021 обліковується заборгованість  

ТОВ «ЮНАЙТЕД ЕНЕРДЖІ» перед ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» по договору від 

28.01.2021 № БГ-21/01/28-18, за продану електричну енергію для врегулювання небалансів  

у сумі 11 970,181 тис. грн (без ПДВ). 
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4 підпункту 5 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну (тариф) 

на послуги постачальника універсальних послуг, 

встановлений постановою НКРЕКП від 02.12.2020  

№ 2298 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг                                    

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

Інформація про встановлений НКРЕКП тариф на послуги постачальника універсальних 

послуг для ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»  за 2021 рік 
 

Постанова НКРЕКП – дата прийняття, номер та 

назва 

Тариф на постачання електричної 

енергії, грн за 1 МВт·год (без ПДВ) 

Термін дії тарифу 

Постанова НКРЕКП від 02.12.2020 № 2298 

«Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

90,11 01.01.2021-31.12.2021 

За підсумками 2021 року загальні операційні витрати з постачання електричної енергії 

склали 78 211,00 тис. грн, зокрема, у частині постачання універсальної послуги –            

75 694,00 тис. грн, що більше затвердженого рівня на 7 657,00 тис. грн, або на 11,25 %. 

Фактичний обсяг поставленої електричної енергії у порівнянні з плановим показником 

склав на 41 560,00 МВт·год, що більше на 4,96 % (факт - 879 277,00 МВт·год, план -           

837 717,00 МВт·год). 
 

Сума недофінансування витрат у структурі тарифу, за результатами діяльності  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» з постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг у 2021 році склала 1 370,00 тис. грн (без ПДВ). 
 

Елементи витрат Сума недофінансування, тис. грн 

Виробничі послуги 151 

Сировина та  матеріали  92 

Витрати на службові відрядження   4 

Витрати на обслуговування програмного забезпечення    3 

Витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення 604 

Витрати на охорону праці 118 

Відрахування профспілковим організаціям   85 

Аудиторські послуги 101 

Поліграфічні, друкарські послуги (друк рахунків)   83 

Канцелярські витрати     1 

Утримання ЦОК     2 

Оплата праці кур’єрів за розноску квитанцій (доставка рахунків)    65 

Підготовка кадрів     61 

Разом 1 370 
 

Сума перевитрат у структурі тарифу, за результатами діяльності                                                   

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» з постачання електричної енергії постачальником 

універсальних послуг у 2021 році склала 6 648,00 тис. грн (без ПДВ). 
 

Елементи витрат Сума перевитрат, тис. грн 

Витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, витрати на оплату 

лікарняних за рахунок підприємства з нарахуваннями (перші 5 днів)  

(табл.4.3.2  ряд. 1.2 + ряд.1.3 + ряд.1.5.4.7) 

474 

Витрати на зв’язок 24 

Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних  

рахунків зі спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків 
9 

Внески на регулювання 1 457 

Юридичні послуги 176 

Плата за оренду     8 

Утримання кол-центру     5 

Інформаційно-консультаційні послуги 545 

Послуги з відключення/підключення 558 

Послуги з реєстрації участі в тендерних закупівлях 203 

Послуги з купівлі-продажу е/е на РДН/ВДР    60 

Абонентська плата за участь у балансуючій групі       21 

Інші операційні витрати   3 108 

Разом 6 648 
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Проаналізувавши надані Ліцензіатом пояснення, комісія з перевірки вважає 

обґрунтованими перевитрати на загальну суму 1 517 тис. грн. 

 
Елементи витрат Відхилення, тис. грн 

Послуги з купівлі-продажу е/е на РДН/ВДР 60 

Внески на регулювання 1 457 

Разом 1 517 

 

 
 

Визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» від 

здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу 

 

1. Для розрахунку використовуються наступні показники: 
 

1) Фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку акцій, 

нараховану за підсумками 2020 року та виплачена в 2021 році, склала 0,00 тис. грн. 

2) Рівень розрахунків постачальника універсальних послуг станом на 1 січня року, 

наступного за звітним з: 

ДП «Енергоринок» за куповану у 2019 році електричну енергію – 100,00%, 

заборгованість на кінець 2021 року відсутня (п. 3.9 Акта); 

ДП «Гарантований покупець» за куповану електричну енергію у 2021 році – 100,00%, 

заборгованість на кінець 2021 року відсутня (п. 3.9 Акта); 

НЕК «Укренерго» за послуги з передачі електричної енергії у 2021 році – 88,38%,  

сума заборгованості склала 45 246,64 тис. грн (без ПДВ), яка сплачена у повному обсязі у січні 

2022 року (п 3.9 Акта); 

операторами системи розподілу за послуги з розподілу електричної енергії у 2021 році:  

ВАТ «Тернопільобленерго» – 99,22%, заборгованість склала 8 580,49 тис. грн (без ПДВ), 

яка сплачена у повному обсязі у січні 2022 року (п. 3.9 Акта); 

філією «Енергозбут» АТ «Укрзалізниця» – 111,90%, передоплата склала 450,82 тис. грн 

(п. 3.9 Акта); 

АТ «Прикарпаттяобленерго» – 110,12%, передоплата склала 3,40 тис. грн (п. 3.9 Акта); 

ПРАТ «Львівобленерго» – 114,74%, передоплата склала 3,18 тис. грн (п. 3.9 Акта). 

Заборгованість НЕК «Укренерго» перед ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» за 

послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних 

джерел енергії у 2021 році склала 3 966,64 тис. грн (без ПДВ). Рівень розрахунків – 99,02%  

(п. 4.7 Акта). 

3) Штрафні санкції та пені за несвоєчасну оплату купованої електричної енергії в                             

ДП «Енергоринок», сплачену ліцензіатом у 2021 році – 0,00 тис. грн. 

4) Сума недофінансування статей витрат структури тарифу у 2021 році склала  

1 370,00 тис. грн. 

5) Сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифу у 2021 році склала 

1 517,00 тис. грн. 

6) Додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання 

універсальних послуг порівняно із затвердженим у тарифі на послуги постачання 

універсальних послуг. 

Такий дохід визначається на підставі фактичного обсягу постачання електричної енергії 

у звітному році (за даними 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 (далі – форма 

звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії)) та затвердженого рівня тарифу на 

послуги постачання універсальних послуг, який діяв у протягом звітного року.  
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Таким чином, додатково отриманий дохід ліцензіата за 2021 рік внаслідок збільшення 

фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання універсальних послуг 

порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг склав 

3 744,97 тис. грн. Розрахунок наведено в таблиці: 
 

Категорія 

споживачів 
Період дії тарифу 

Тариф 

За діючим тарифом Факт 

Відхилення Корисний 

відпуск 

Обсяг 

товарної 

продукції 

Корисний 

відпуск 

Обсяг 

товарної 

продукції 

грн/МВт·год МВт·год тис. грн МВт·год тис. грн тис. грн 

Малі не побутові 

споживачі 
01.01.2021-31.12.2021 90,11 116 717,00 10 517,37 151 036,00 13 609,85 3 092,48 

Побутові 

споживачі 
01.01.2021-31.12.2021 90,11 721 000,00 64 969,31 728 241,00 65 621,80 652,49 

Разом  Х 837 717,00 75 486,68 879 277,00 79 231,65 3 744,97 

 

7) Коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги 

споживання електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку 

розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим 

споживачам (населенню), затвердженого постановою НКРЕКП від 29 серпня 2017 року 

№ 1050, яке не враховано внаслідок запровадження повномасштабного ринку електричної 

енергії з 01 липня 2019 року – 0,00 тис. грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 29 серпня  

2017 року № 1050 втратила чинність згідно постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894. 

8) Суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання 

електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, 

диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації 

втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які 

розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420, які не враховані внаслідок 

запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року – 0,00 тис. 

грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420 втратила чинність згідно 

постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894. 

9) Сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання 

універсальних послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на 

прибуток у звітному році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між 

фактичними операційними витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та 

сумарними витратами за даними форми звітності №3-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами 

діяльності» за 2021 рік: 
 

(0,00*75 694,00/78 211,00) = 0,00 тис. грн (без ПДВ), де: 
 

0,00 тис. грн - всього сума сплаченого податку на прибуток у 2021 році. 

75 694,00 тис. грн – фактичні операційні витрати постачальника універсальних послуг за 

даними форми звітності № 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про 

фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців  

2021 року (ряд. 1 гр. 2); 

78 211,00 тис. грн – сумарні операційні витрати за даними форми звітності                           

№ 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців 2021 року (ряд. 1 гр. 6). 

Відповідно до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітний період 

2020 рік) податок на прибуток склав 927,99 тис. грн, який сплачено Товариством у 2021 році.  

Наростаючим підсумком податок на прибуток за 2021 рік склав 0,00 тис. грн. Переплата 

по сплаті податку на прибуток станом на 31.12.2021 склала 5 667,44 тис. грн. 

Разом з тим, з урахуванням службових записок Департаменту із регулювання відносин  

у сфері енергетики НКРЕКП від 25.03.2020 № 126/17.2-20 недоцільно розглядати сплачений у 

звітному році податок на прибуток в частині надання універсальних послуг як об’єктивний 
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чинник недофінансування ліцензійної діяльності, а отже зазначений показник для подальшого 

розрахунку приймається за 0,00 тис. грн.  

10) Обсяги та вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями 

мереж між торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», визначені на 

підставі даних ОСП та ОСР у 2021 році – 0,00 тис. грн. 

 

2. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності у звітному році визначається як сума таких складових: 

1)  додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних 

послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг з 

урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від збільшення (зменшення) 

обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних послуг у звітному році, 

який уже було враховано у структурі тарифу – 3 744,97 тис. грн (без ПДВ); 

2)  сума недофінансування статей витрат структури тарифів у звітному році –  

1 370,00 тис. грн (без ПДВ); 

Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності: 

3 744,97 + 1 370,00 = 5 114,97 тис. грн (без ПДВ) 

 

3. Об’єктивними чинниками недофінансування ліцензованої діяльності вважаються: 

1) сплачена у звітному році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну 

частку акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року, відповідно до 

платіжних доручень, наданих ліцензіатом – 0,00 тис. грн; 

2) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у звітному році – 

1 517,00 тис. грн (без ПДВ); 

3) вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між 

торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України» у 2021 році – 0,00 тис. грн. 

 

Сума об’єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності: 

0,00 + 1 517,00 + 0,00 = 1 517,00 тис. грн (без ПДВ) 

Підсумкова сума надлишково отриманого, або недоотриманого доходу від здійснення 

ліцензованої діяльності у 2021 році склала: 

5 114,97 - 1 517,00 = 3 597,97 тис. грн (без ПДВ) 

Позитивна сума, визначена згідно з пунктом 7 додатка 24 Постанови № 428, коригується на 

індекс споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного року до грудня попереднього року 

(використовується інформація, оприлюднена на офіційному вебсайті Державної служби 

статистики України) – індекс 1,10 (грудень 2021 року – грудень 2020 року) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm та підлягає 

вилученню зі структури тарифів ліцензіата. 

Підсумкова сума надлишково отриманого доходу з урахуванням індексу споживчих 

цін на товари та послуги складає: 

 

3 597,97*1,10 = 3 957,77 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

постанову, якою: 
 
 

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

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 

42145798) за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу.  

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів 

державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини 

другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення щодо 

встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» шляхом його зміни в бік зменшення на суму надлишково 

отриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу у розмірі 3 957,77 тис. грн (без ПДВ). 

 

 

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  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

за 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 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого  

2023 року на засіданні, яке проводилось у формі відкритого слухання,  

Акта планової перевірки від 23 січня 2023 року № 48, 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, на 

підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 47 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 08 грудня 2022 року № 431, 

установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 42145798) 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:  

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, 
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пункту 2 частини другої статті 57 щодо обов’язку електропостачальника 

укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, 

частини першої статті 75 якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі 

шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

пункту 2.2 глави 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 29 березня 2019 року № 448 (далі - 

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (квартальна)), щодо обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП форму звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії 

(квартальна) «Звіт про фінансові результати та виконання структури тарифів 

за видами діяльності» за I квартал, І півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до 01 березня року, наступного 

за звітним, а також в частині обов’язку ліцензіата додатково подавати до 

НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого доходу (виручки) від 

здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії 

споживачу. Інформація подається до НКРЕКП за I, II, III квартали до 26 числа 

місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – до 01 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги постачання 

постачальником універсальної послуги», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 21 лютого 2022 року) 

(далі - Інструкція щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна)), щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП форму 

звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги 

постачання постачальником універсальної послуги» не пізніше ніж через  

50 днів після завершення звітного періоду; 

Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

підпункт 13 пункту 2.2 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 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, 

підпункт 5 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну 

(тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений, 

зокрема постановою НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2298 «Про 
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встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ 

«ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 
 

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:  
 

1. Відповідно до пунктів 11 та 12 частини першої статті 17, статей 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» накласти штраф  

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

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» 

(код ЄДРПОУ 42145798) за недотримання вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

Закону України «Про ринок електричної енергії», а саме:  

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 частини другої статті 57 щодо обов’язку електропостачальника 

укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів, 

частини першої статті 75 якою встановлено, що розрахунки за 

електричну енергію та послуги, що надаються на ринку електричної енергії, 

між учасниками цього ринку здійснюються в грошовій формі, у тому числі 

шляхом клірингу (неттінгу), відповідно до укладених договорів у порядку, 

визначеному цим Законом, правилами ринку, правилами ринку «на добу 

наперед» та внутрішньодобового ринку; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна), щодо обов’язку 

ліцензіата подавати до НКРЕКП форму звітності № 3-НКРЕКП-постачання 

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

структури тарифів за видами діяльності» за I квартал, І півріччя, 9 місяців  

не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік – до  

01 березня року, наступного за звітним, а також в частині обов’язку ліцензіата 

додатково подавати до НКРЕКП щоквартально інформацію щодо чистого 

доходу (виручки) від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу. Інформація подається до НКРЕКП за I, II, III 

квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним кварталом, за IV квартал – 

до 01 лютого року, наступного за звітним періодом; 
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пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна), щодо обов’язку ліцензіата 

подавати до НКРЕКП форму звітності № 6-НКРЕКП-моніторинг-постачання 

(місячна) «Звіт про обсяги постачання постачальником універсальної 

послуги» не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; 

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

підпункту 13 пункту 2.2 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 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, 

підпункту 5 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата застосовувати  

ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений 

постановою НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2298 «Про встановлення 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ». 
 

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»).  
 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах 

здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 

частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення 

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «ТЕРНОПІЛЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» шляхом його 

зміни в бік зменшення на суму надлишково отриманого доходу від здійснення 

ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу у розмірі 

3 957,77 тис. грн (без ПДВ). 

 
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) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 


