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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушення КП «ПІВДЕННО-

ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

 
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 № 48 «Про збільшення строку проведення планової 

перевірки КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» та посвідчення на проведення 

планової перевірки від 13 грудня 2022 року № 437, НКРЕКП здійснено планову  

перевірку дотримання КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 36123019) (далі – КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ», 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 26 вересня  

2018 року по 31 грудня 2021 року, за результатами якої складено Акт від 23 січня  

2023 року № 47.  
 

КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» не надано до НКРЕКП письмових 

пояснень до Акта планової перевірки від 23 січня 2023 року № 47.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 23 січня 2023 року № 47 

встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 2 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 повідомляти НКРЕКП про 

всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що 

додавалися до заяви про отримання ліцензії, не пізніше 

одного місяця з дня настання таких змін 

Перевіркою встановлено, що протягом періоду, що перевірявся, зміни даних,  

які надавались до заяви на отримання ліцензії, КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

подавались до НКРЕКП  із порушенням терміну на 12 (про перейменування вулиці, на якій 

знаходиться Ліцензіат) та 18 днів (про зміну директора Підприємства). 
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2 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  

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за спожиту електричну 

енергію», затвердженої постановою 

НКРЕ від 04 жовтня 2012 року  

№ 1257 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про 

розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на 

оптовому ринку електричної 

енергії України та поставлену 

споживачам», затвердженої 

постановою НКРЕ від 04 жовтня 

2012 року № 1257 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна)  

«Звіт про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 20 грудня 

2019 року № 2897 (у редакції, що 

діяла до 17 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 374 (у редакції, що 

діяла до 03 лютого 2021 року) 

 

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

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

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

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

десяти робочих днів для надання копій документів, 

пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

 

яким визначено, що форма звітності № 5-НКРЕ 

складається станом на останнє число звітного періоду і 

подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

яким визначено, що форма звітності № 7-НКРЕ 

складається станом на останнє число звітного періоду і 

подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким, зокрема визначено, що  форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання складається станом на 

останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом  

до НКРЕКП та її територіального органу за 

місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через  

50 днів після звітного періоду; 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1795-12/ed20181222#n3
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пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 374 (у редакції, що 

діяла до 03 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

загальну характеристику діяльності 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року 

№ 450 (далі – Постанова № 450) 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

договірні відносини», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (квартальна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту 

електричну енергію», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному 

вигляді на адресу: sqr@nerc.gov.ua, за якою можна 

отримати електронну форму звіту, а також до її 

територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що  форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форму звітності № 4 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через  

50 днів після завершення звітного періоду; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
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№ 10-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику форм оплати за 

спожиту електричну енергію та 

виставлення рахунків», 

затвердженої Постановою № 450 

 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

електропостачальника», 

затвердженої Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми 

звітності  № 12-НКРЕКП-

моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної 

енергії», затвердженої Постановою 

№ 450 

 

пункту 6.5 глави 6 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (у редакції, що 

діяла до 14 серпня 2020 року) 

 

абзацу другого пункту 7 Порядку 

розрахунку та встановлення 

ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 06 квітня 2017 року  

№ 491 

 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 

11 травня 2017 року № 624  

«Про надання суб’єктами 

господарювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

копій фінансової звітності до 

Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг» (в редакції, що діяла до  

18 лютого 2021 року)   

 

 

 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким встановлено, що реєстри надання компенсації 

споживачам подаються в електронному вигляді до 

НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця 

накопичувальним підсумком протягом 20 днів після 

завершення звітного місяця; 

 

 

 

 

яким встановлено, що платники внеску подають до 

структурних підрозділів НКРЕКП на територіях звіт про 

сплату внеску на регулювання не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати, за 

формою згідно з додатком 2; 

 

 

у частині обов’язку ліцензіатів, у т. ч. з постачання 

електричної енергії, подавати до НКРЕКП на паперовому 

носії і в електронному вигляді та до територіального 

органу НКРЕКП на паперових носіях до 30 числа місяця, 

що настає за звітним кварталом, копій квартальної 

фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий 

стан)»; № 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід)»; до 05 березня наступного за звітним 

року копій річної фінансової звітності: № 1 «Баланс (звіт 

про фінансовий стан)»; № 2 «Звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух 

грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний капітал»; 

примітки до фінансової звітності; 
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пункту 2 постанови НКРЕКП від 

17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності 

суб’єктами господарювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних 

послуг» 
 

 

у частині обов’язку ліцензіатів подавати до НКРЕКП 

фінансову звітність  виключно в електронному вигляді  

у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua. 

Комісією з перевірки встановлено, що КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

подавало з порушенням термінів або не подавало взагалі: 

до НКРЕКП: 

- форму звітності № 5-НКРЕКП у паперовому вигляді за грудень 2018 року –  на 7 днів, за 

січень, травень, липень-грудень 2019 року – від 1 до 14 днів; 

- форму звітності № 7-НКРЕКП у паперовому вигляді за грудень 2018 року –  на 2 дні,  за 

січень, травень, липень 2019 року – на 9, 1 та 8 днів, відповідно; 

- форму звітності № 7-НКРЕКП не подано в електронному вигляді за травень 2019 року. 

- форму звітності № 3а-НКРЕКП у паперовому вигляді за грудень 2019 року – на 11 днів, 

за січень-грудень 2020 року – від 2 до 17 днів; 

- форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання не подано на паперових носіях за І квартал 

2019 року -  ІV  квартал 2020 року, в електронному вигляді – за І квартал 2019 року - ІІІ квартал 

2020 року; 

- форми № 1-НКРЕКП-моніторинг, № 2-НКРЕКП-моніторинг, № 4-НКРЕКП-моніторинг, 

№ 10-НКРЕКП-моніторинг, № 11-НКРЕКП-моніторинг в паперовому вигляді за 2019 рік – 

на 45 днів, в електронному вигляді за 2019 рік – на 42 дні;   

- форму № 9-НКРЕКП-моніторинг в паперовому вигляді: за IІІ квартал 2019 року -  

на 10 днів, за IІ квартал 2020 року – на 7 днів; 

- форму № 12-НКРЕКП-моніторинг в паперовому вигляді: за І квартал 2020 року – 

на 3 дні, за ІІ квартал 2020 року – на 2 дні, за ІІІ квартал 2020 року – на 21 день, 

в електронному вигляді: за ІV квартал 2019 року – на 1037 днів, за І квартал 2020 року – 

на 946 днів, за ІІ квартал 2020 року – на 856 днів, за ІІІ квартал 2020 року – на 7 днів; 

- форму № 3-НКРЕКП-моніторинг в паперовому вигляді за грудень 2019 року – на 11 днів, 

за січень -вересень 2020 року – від 1 до 198 днів, в електронному вигляді: за травень – грудень 

2019 року від 11 до 1253 днів, за січень 2020 року – на 1038 днів, за грудень 2020 року –  

на 3 дні. 

- форма № 12-НКРЕКП-моніторинг за ІV квартал 2019 року та форма № 3-НКРЕКП-

моніторинг за травень – листопад 2019 року не подана в паперовому вигляді; 

- реєстр надання компенсацій споживачам за формою, що є додатком 4 до Порядку № 375 

за період з 2018 року по серпень 2020 року не подано; 

- копії річної фінансової звітності на паперових носіях за 2019 рік на 6 днів. 

 

до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області 

- форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання не подано на паперових носіях за І квартал 

2019 року -  ІІІ  квартал 2020 року; 

- звіти по формі № 20-НКРЕКП за І квартал 2018 року – на 6 днів, за ІІ квартал 2018 року – 

на 20 днів, за ІІ квартал 2019 року – на 11 днів, за ІІІ квартал 2019 року – на 1 день. 
 

 

3 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 



6 

 

 

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, а саме пунктом 2 постанови НКРЕКП від 

24 лютого 2021 року № 271 «Про затвердження Змін до 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу». 

Відповідно до пункту 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу» (далі – Постанова НКРЕКП № 271), ліцензіати, які провадять 

господарську діяльність з постачання  електричної енергії споживачу, протягом трьох місяців з 

дня набрання чинності цією постановою (25 лютого 2021 року) мають подати до НКРЕКП 

документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5 глави 1 Ліцензійних умов № 1469, тобто  

до 25  травня 2021 року, а саме: 

- Відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної 

енергії споживачу (додаток 2 до Ліцензійних умов № 1469, із змінами, внесеними згідно з 

Постановою НКРЕКП № 271); 

- Інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта 

господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної 

конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, 

наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3 до Ліцензійних умов 

№ 1469). 

Перевіркою встановлено, що КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» надано до 

НКРЕКП додатки 2 та 3 до Ліцензійних умов № 1469 листом від 15.02.2022 № 249 тобто  

з перевищенням встановленого Постановою НКРЕКП № 271 строку на 266 днів. 
 

4 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 6 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

пункту 7 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491 
 

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за 

звітним, внески на регулювання, що визначаються 

рішенням НКРЕКП; 

 

яким встановлено, зокрема, що внески на регулювання 

сплачуються щоквартально суб'єктами господарювання 

до спеціального фонду державного бюджету протягом 

перших 30 днів поточного кварталу, наступного за 

звітним. 

Комісією з перевірки встановлено, що внески на регулювання за ІІ квартал 2019 року 

необхідно було сплатити до 30.04.2019, фактично внески на регулювання Ліцензіатом сплачені 

08.05.2019, тобто з порушенням терміну на 7 днів. 
 

5 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 13 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 укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної 
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енергії, та виконувати умови таких договорів. 

Комісією з перевірки встановлено, що КП «ПІВДЕННО–ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» до 

01.10.2019 постачало електричну енергію своїм споживачам вироблену на власних КГУ за 

договорами про купівлю-продаж електричної енергії. 

Перевіркою встановлено, що КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» двосторонніх 

договорів купівлі-продажу електричної енергії у торговій зоні «на добу наперед» та 

внутрішньодобовому ринку для постачання електричної енергії своїм споживачам не 

укладало. 

Таким чином, Ліцензіат, до 01.10.2019, провадив діяльність з постачання електричної 

енергії без наявності договорів, укладення яких було обов’язковим для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії. 
6 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

частини першої статті 15  

Закону України «Про 

електроенергетику» 

 

 

 

 

частини п’ятої статті 56 Закону 

України «Про ринок електричної 

енергії» 

 

 

 

 

підпункту 17 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; 

 

якою встановлено, що купівля всієї електричної енергії, 

виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг 

відпуску яких перевищують граничні показники (крім 

випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий 

продаж здійснюються на оптовому ринку електричної 

енергії України; 

 

якою встановлено, що для забезпечення постачання 

електричної енергії споживачам електропостачальники 

здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за 

двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу 

наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому 

ринку, а також шляхом імпорту; 

 

щодо обов’язку ліцензіата для забезпечення постачання 

електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-

продаж електричної енергії за двосторонніми договорами 

та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому 

ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту 

відповідно до Закону України «Про ринок електричної 

енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують 

функціонування ринку електричної енергії. 

Комісією з перевірки встановлено, що для забезпечення постачання електричної енергії 

своїм споживачам КП «ПІВДЕННО–ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» не здійснювало купівлю 

електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку а також 

шляхом імпорту. 

Відповідно до положень частини першої статті 15 Закону України «Про електроенергетику» 

(чинна протягом періоду, що перевіряється) купівля всієї електричної енергії, виробленої на 

електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких перевищують граничні показники (крім 

випадків, передбачених цим Законом), та весь її оптовий продаж здійснюються на оптовому 

ринку електричної енергії України, крім електричної енергії, що купується (продається) 

відповідно до розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії». 

В свою чергу, відповідно до пункту 2 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про ринок електричної енергії» балансуючий ринок та ринок допоміжних 

послуг, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок, двосторонні договори (далі – 

новий ринок електричної енергії) починають діяти з 1 липня 2019 року. При цьому 
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балансуючий ринок, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок та двосторонні договори 

запроваджуються одночасно. 

Також, згідно з пунктом 4 розділу XVII права та обов’язки учасників ринку електричної 

енергії, передбачені статтями 30, 33, 46, 51, 57 та 65 цього Закону, які стосуються купівлі-

продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, участі на ринку «на добу наперед», 

внутрішньодобовому ринку та/або на балансуючому ринку, виникають з дати початку дії нового 

ринку електричної енергії. 

Таким чином, до дати початку дії нового ринку електричної енергії (до 01.07.2019) 

оптовий продаж та закупівля електричної енергії з метою подальшого постачання споживачам 

мало б здійснюватися на Оптовому ринку електричної енергії. 

Частиною 5 статті 56 Закону України «Про ринок електричної ене6ргії» визначено, що 

для забезпечення постачання електричної енергії споживачам електропостачальники 

здійснюють купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на 

ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також 

шляхом імпорту.  

КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» здійснювало постачання електричної  

енергії виробленої на власних КГУ: до 01.07.2019 МКП «Хмельницькводоканал», 

МКП «Міськтепловоденергія» та ТОВ «Хмельницькенергозбут»; до 01.10.2019 - 

МКП «Хмельницькводоканал». 

 Для забезпечення постачання електричної енергії своїм споживачам КП «ПІВДЕННО-

ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» не укладало договори та не закуповувало електричну енергію на 

Оптовому ринку електричної енергії, ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку. 

 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» одночасно з ліцензією на постачання електричної енергії споживачу має 

також ліцензію на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової 

енергії на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС, когенераційних установках та установках з 

використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії на підставі якої здійснює 

діяльність з виробництва теплової енергії на власних когенераційних установках. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про комбіноване виробництво теплової та 

електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу» власникам 

(користувачам) когенераційних установок незалежно від встановленої електричної 

потужності надається право безперешкодного доступу до місцевих (локальних) електричних 

мереж та продажу виробленої електричної енергії окремим споживачам за договорами, 

включаючи право постачати споживачу електричну енергію в години доби найбільшого або 

середнього навантаження електричної мережі (пікові та напівпікові періоди доби) одночасно 

(додатково) з основним постачальником електричної енергії. 

Також, пунктом 11.1.1 глави 11.1 розділу XI Правил роздрібного ринку електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312, встановлено, що виробники, що 

здійснюють виробництво електричної енергії на об'єктах розподіленої генерації встановленою 

потужністю до 20 МВт, приєднаних до системи розподілу електричної енергії, мають право 

здійснювати продаж цієї електричної енергії на роздрібному ринку споживачам  

у порядку, встановленому цими Правилами.  

Таким чином, Департамент ліцензійного контролю не вбачає в діях Підприємства 

порушень, зазначених у пунктах 5 та 6 цього обґрунтування. 

 

Довідково: 

КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» направило до НКРЕКП заяву від 29.06.2022  

№ 669 (вх. НКРЕКП від 05.07.2022 № 9089/1-22) про анулювання ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. НКРЕКП листом від 

13.07.2022 № 6325/21.3/7-22 повідомило Підприємство, що відповідно до підпункту 3 пункту 1 

постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики 

та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» у період дії в Україні воєнного 

стану та протягом 30 робочих днів після його закінчення подані заяви про анулювання ліцензій 
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не розглядаються та повертаються ліцензіату без розгляду. При цьому  КП «ПІВДЕННО-

ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» може звернутись до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії на 

право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу. 
На підставі заяви КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (вх. НКРЕКП від 02.09.2022 

№ 12481/1-22) постановою НКРЕКП від 09.09.2022 № 1115 «Про зупинення дії ліцензії з 

постачання електричної енергії споживачу, виданої КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від  

25 вересня 2018 року № 1092 строком до 09 березня 2023 року (включно). 

 
 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

(код ЄДРПОУ 36123019) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових 

актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з постачання електричної енергії споживачу.  

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

(код ЄДРПОУ 36123019) усунути порушення нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, для чого: 

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

подати до НКРЕКП: 

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, 

закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену 

споживачам» в електронному вигляді за травень 2019 року; 

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з постачання електричної енергії» на паперових носіях за І квартал  

2019 року – ІV квартал 2020 року та в електронному вигляді за І квартал 2019 року –  

ІІІ квартал 2020 року; 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про обсяги закупівлі 

електричної енергії» в паперовому вигляді за травень – листопад 2019 року; 

форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної енергії» в паперовому вигляді за ІV квартал 2019 року; 

реєстр надання компенсацій споживачам за формою, що є додатком 4 до Порядку № 375  

в електронному вигляді за період з 2018 року по серпень 2020 року. 
 

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

подати до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області: 

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з постачання електричної енергії» на паперових носіях за І квартал  

2019 року –  ІІІ  квартал 2020 року. 

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

Про застереження КП «ПІВДЕННО-

ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 
 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду ___ лютого  

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

Акта планової перевірки від 23 січня 2023 року № 47, 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 № 48 «Про збільшення 

строку проведення планової перевірки КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 13 грудня 2022 року № 437, установлено, що КОМУНАЛЬНИМ 

ПІДПРИЄМСТВОМ «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 

36123019) 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: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 



2 
 

електричної енергії споживачу та інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про загальну характеристику 

діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму 

звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 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, яким встановлено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про договірні відносини», 

затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким 

встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку 

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про розрахунки  

за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450 (у редакції, що діяла до 21 грудня 2021 року), яким 

встановлено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають  

не пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про характеристику форм 

оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», 

затвердженої постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, яким 

встановлено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-постачання (річна) «Звіт про звернення та скарги 

споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності  

№ 11 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного 

за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 
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роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного  

за звітним періодом; 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 5-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну 

енергію», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, 

яким встановлено, що форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на 

останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, закуплену 

постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та поставлену 

споживачам», затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, яким 

встановлено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається станом на останнє 

число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання електричної енергії (місячна) «Звіт про діяльність 

постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

20 грудня 2019 року № 2897 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року), 

яким встановлено, що форма звітності № 3а-НКРЕКП-постачання електричної 

енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду  

і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні  

за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного  

за звітним періодом; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо показників комерційної якості надання послуг з 

постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), а саме: 

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, що форма звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання складається станом на останнє число звітного 

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу  

за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного 

періоду, 

пункту 2.4 глави 2, яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом 

до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, а також до її територіального органу за місцезнаходженням 

ліцензіата; 

пункту 1 постанови НКРЕКП від 11 травня 2017 року № 624 «Про 

надання суб’єктами господарювання у сферах енергетики та комунальних 
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послуг копій фінансової звітності до Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» (у редакції, 

що діяла до 18 лютого 2021 року)  у частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП на паперових носіях та в електронному вигляді, а також на паперових 

носіях до територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні до 30 числа 

місяця, що настає за звітним кварталом, копії квартальної фінансової звітності 

№ 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)» та № 2 «Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід)» та до 05 березня, наступного за звітним року, –  

копії річної фінансової звітності № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»,  

№ 2 «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», № 3 «Звіт про 

рух грошових коштів» та № 4 «Звіт про власний капітал» та примітки до 

фінансової звітності; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 «Про 

подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг до Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у частині  

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП фінансову звітність виключно  

в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України «Про 

електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні 

довірчі послуги» на адресу finstatement@nerc.gov.ua; 

пункту 6.5 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375  

(у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року), яким встановлено, що реєстри 

надання компенсації споживачам подаються в електронному вигляді до 

НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця накопичувальним підсумком 

протягом 20 днів після завершення звітного місяця; 

пункту 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на 

регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року               

№ 491, яким встановлено, що внески на регулювання сплачуються 

щоквартально суб'єктами господарювання до спеціального фонду державного 

бюджету протягом перших 30 днів поточного кварталу, наступного за звітним. 

Платники внеску подають до структурних підрозділів НКРЕКП на територіях 

звіт про сплату внеску на регулювання не пізніше другого робочого дня після 

встановленого строку сплати, за формою згідно з додатком 2; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 

а саме: 

підпункт 2 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про 

отримання ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, 

підпункт 5 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП  

у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством, зокрема 

пунктом 2 постанови НКРЕКП від 24 лютого 2021 року № 271 «Про 
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затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу» щодо обов’язку ліцензіатів,  

які провадять господарську діяльність з постачання електричної енергії 

споживачу, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою 

подати до НКРЕКП документи, визначені підпунктами 2 та 3 пункту 1.5  

глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу, 

підпункт 6 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, 

протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на 

регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП, 

підпункт 7 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. 

 

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:  
 

Застерегти КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 36123019) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 

 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень 

КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» 

 

 

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», згідно з Актом планової перевірки  

від 23 січня 2023 року № 47, проведеної відповідно до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2022 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 17 листопада 2021 року № 2222, та  

на підставі постанови НКРЕКП від 10 січня 2023 року № 48 «Про  

збільшення строку проведення планової перевірки КП «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ», Національна комісія, що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННО-ЗАХІДНІ 

ТЕПЛОМЕРЕЖІ» (код ЄДРПОУ 36123019) 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: 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за електричну енергію, 
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закуплену постачальниками на оптовому ринку електричної енергії України та 

поставлену споживачам», затвердженої постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 04 жовтня 2012 року 

№ 1257, яким встановлено, що форма звітності № 7-НКРЕ складається станом 

на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом;  

пункту 2.4 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників комерційної 

якості надання послуг з постачання електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 374 (у редакції, що діяла до  

06 лютого 2021 року), яким встановлено, що звіт направляється ліцензіатом  

до НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному вигляді на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, а також до її територіального органу за місцезнаходженням 

ліцензіата; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного  

за звітним періодом; 

пункту 6.5 глави 6 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375  

(у редакції, що діяла до 14 серпня 2020 року) (далі – Порядок № 375), яким 

встановлено, що реєстри надання компенсації споживачам подаються в 

електронному вигляді до НКРЕКП на адресу sqr@nerc.gov.ua щомісяця 

накопичувальним підсумком протягом 20 днів після завершення звітного 

місяця, 

для чого: 

1) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні подати до НКРЕКП: 

форму звітності № 7-НКРЕКП (місячна) «Звіт про розрахунки за 

електричну енергію, закуплену постачальниками на оптовому ринку 

електричної енергії України та поставлену споживачам» в електронному 

вигляді за травень 2019 року; 

форму звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості надання послуг з постачання електричної 
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енергії» на паперових носіях за І квартал 2019 року – ІV квартал 2020 року та 

в електронному вигляді за І квартал 2019 року – ІІІ квартал 2020 року; 

форму звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі електричної енергії» на паперових носіях за травень – 

листопад 2019 року; 

форму звітності № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) 

«Звіт про ціни на роздрібному ринку електричної енергії» на паперових носіях 

за ІV квартал 2019 року; 

реєстр надання компенсацій споживачам за формою, що є додатком 4 до 

Порядку № 375 в електронному вигляді за період з 2018 року по серпень  

2020 року; 
 

2) протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 

стану в Україні подати до Сектору НКРЕКП у Хмельницькій області форму 

звітності № 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) «Звіт щодо показників 

комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії» на 

паперових носіях за І квартал 2019 року –  ІІІ  квартал 2020 року. 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


