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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про накладення штрафу на ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» за недотримання вимог 

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

та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії» 

та проєкту розпорядження  

«Про усунення порушень ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 
 

 

Відповідно до Плану здійснення заходів державного контролю суб'єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, на підставі посвідчення на проведення 

планової перевірки від 05 січня 2023 року № 14, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» (код 

ЄДРПОУ 40986163) (далі – ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2», Товариство, Ліцензіат) вимог 

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

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови  

з виробництва електричної енергії), за період діяльності з 26 грудня 2019 року по 31 грудня  

2022 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 26 січня 2023 року № 61  

(далі – Акт перевірки № 61), одним із додатків до якого є Положення про комерційну таємницю та 

конфіденційну інформацію. 
 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 № 01/02-2023/01 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта перевірки № 61, які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 61 встановлено та зафіксовано наступне: 
 

№

п/п 
Виявлене порушення Суть порушення 

1 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону України 

«Про ринок електричної 

енергії» 

(далі – Закон) 

 

підпункту 9 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

20.10.2020) та підпункту 8 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми 

звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) 

«Звіт про фінансові результати 

та виконання структури 

тарифів (цін) за видами 

діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП  

від 28.02.2019 № 282,  

(далі – Інструкція щодо 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, 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; 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму 

звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) за I квартал, I півріччя, 

9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, за рік - до 01 березня року, 

наступного за звітним, крім додатка 3 «Інформація 

про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва 

електричної енергії та виробництва теплової енергії (у 

разі комбінованого виробництва електричної 

енергії)», який подається до НКРЕКП та її 
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заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії 

(квартальна))  

(у редакції , що діяла  

до 19 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми 

звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2.7 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми 

звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна) 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми 

звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) «Звіт 

про використання 

палива/енергії та стан 

розрахунків», затвердженої 

постановою НКРЕКП  

від 20.12.2019 № 2897,  

(далі – Інструкція щодо 

заповнення форми звітності 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії 

(місячна))  

(у редакції , що діяла  

до 19 лютого 2021 року) 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на 

паперовому носії та в електронному вигляді за I, II, III 

квартали до 26 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, за IV квартал - до 01 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 
 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна) за I 

квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа 

місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 

березня року, наступного за звітним, крім додатка 3 

«Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої 

діяльності (з виробництва електричної енергії, 

надання допоміжних послуг на ринку електричної 

енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг 

чистого доходу від діяльності з виробництва теплової 

енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках», який подається до 

НКРЕКП окремим листом в електронному вигляді з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису 

керівника (власника) ліцензіата (або іншої 

уповноваженої особи) та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата 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 забезпечити 

достовірність інформації, зазначеної ним у формі 

звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (квартальна); 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному 

регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 
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пункту 2.2 глави 2 Інструкції 

щодо заповнення форми 

звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності 

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (ВДЕ) (річна) 

«Звіт про загальну 

характеристику виробника 

електричної енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 24.09.2019 № 2000 

 

пункту 2.1. Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (квартальна) 

«Звіт про купівлю-продаж 

електричної енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 24.09.2019 № 2000 

(у редакції, що діяла  

до 03 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.1. Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (квартальна) 

«Звіт про участь на ринку 

допоміжних послуг та 

балансуючому ринку», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 24.09.2019 № 2000 

 

пункту 2.1. Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (ВДЕ) (місячна) 

«Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної 

енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП  

від 24.09.2019 № 2000 

 

пункту 1 Постанови НКРЕКП 

від 11.05.2017 № 624 «Про 

надання суб’єктами 

господарювання у сферах 

енергетики та комунальних 

послуг копій фінансової 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) щомісячно 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подання форми 

звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного 

за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

в частині надання суб’єктом малого 

підприємництва до НКРЕКП та до територіального 

органу НКРЕКП у відповідному регіоні копії 

скороченої за показниками річної фінансової 

звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт 
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звітності до Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у 

сферах енергетики та 

комунальних послуг» 

 

підпункт 2 пункту 1 постанови 

НКРЕКП від 17.02.2021 № 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» 

про фінансові результати» до 05 березня наступного за 

звітним року; 

 

 

 

 

в частині надання суб’єктом малого 

підприємництва до НКРЕКП скороченої за 

показниками річної фінансової звітності: форма № 1-

м «Фінансова звітність малого підприємства в складі 

Балансу», форма № 2-м «Звіт про фінансові 

результати» до 05 березня року наступного за звітним. 

 

 

 

 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» подало  

з порушенням встановлених термінів наступні форми звітності: 
 

до НКРЕКП (з накладенням кваліфікованого електронного підпису): 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за червень, серпень, 

вересень, листопад, грудень 2021 року від 1 до 6 днів; 

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

- за 2020 рік на 2 дні; 

- за І квартал, І півріччя. 9 місяців 2021 року та 2021 рік від 2 до 57 днів; 

- за І квартал, І півріччя. 9 місяців 2022 року від 30 до 121 днів; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): 

- за IV квартал 2020 року на 30 днів; 

- за І-ІV квартали 2021 року від 7 до 56 днів; 

- за І-ІІІ квартали 2021 року від 35 до 127 днів; 

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна): 

- за березень 2021 року на 23 дні; 

- за січень-червень, серпень, вересень, листопад 2022 року від 2 до 31 днів; 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): 

- за І-ІІІ квартали 2021 року від 1 до 2 днів; 

- за І-ІІІ квартали 2022 року від 3 до 18 днів; 
 

до НКРЕКП (в електронному вигляді): 

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) за 2019 рік на 30 днів; 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): 

- за IV квартал 2019 року на 60 днів; 

- за IV квартал 2020 року на 2 дні; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал 2019 року на 60 днів; 

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна): 

- за грудень 2019 року на 60 днів; 

- за грудень 2020 року на 2 дні; 
 

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

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за І квартал  

2020 року на 4 дні; 

 

Також, комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ВІННЕР СОЛАР» не подано наступні 

форми звітності: 
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до НКРЕКП (в паперовому вигляді): 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): 

- за грудень 2019 року; 

- за січень – грудень 2020 року; 

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

- за 2019 рік; 

- за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року та 2020 рік; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): 

- за IV квартал 2019 року; 

- за І-ІІІ квартали 2020 року; 

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) за 2019 рік та 2021 рік; 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): 

- за IV квартал 2019 року; 

- за І-IV квартали 2020 року; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): 

- за IV квартал 2019 року; 

- за І-IV квартали 2020 року; 

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна): 

- за грудень 2019 року; 

- за січень – грудень 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік; 
 

до НКРЕКП (в електронному вигляді): 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за І квартал 2020 року; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік; 
 

до НКРЕКП (з накладенням кваліфікованого електронного підпису): 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): 

- за січень 2021 року; 

- за січень-листопад 2022 року; 

фінансову звітність за 2020 рік; 
 

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

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): 

- за грудень 2019 року; 

- за січень – грудень 2020 року; 

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

- за 2019 рік; 

- за І півріччя, 9 місяців 2020 року; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): 

- за IV квартал 2019 року; 

- за ІІ-ІІІ квартали 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік. 
 

Комісією з проведення перевірки здійснено аналіз заповнення форм звітності на підставі 

первинних бухгалтерських документів та встановлено, що Ліцензіатом при заповненні форми звіту: 

1) № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) невірно 

відображено дані за січень-вересень 2021 року: 

у рядку 205 графи 2 «Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)» вказано – «________ тис. грн», тоді як фактичний чистий дохід відповідно до первинної 

документації склав – _______ тис. грн; 
 

2) додатку 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) невірно відображено дані за: 
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за січень-вересень 2021 року: 

«Чистий дохід діяльності з виробництва електричної енергії реалізації продукції»  

вказано – «________ тис. грн», тоді як фактичний чистий дохід відповідно до первинної 

документації склав – ________ тис. грн; 

за січень-грудень 2021 року: 

«Чистий дохід діяльності з виробництва електричної енергії реалізації продукції»  

за квартал вказано – «________ тис. грн», тоді як фактичний чистий дохід відповідно до 

первинної документації склав – ________ тис. грн. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, Товариство погоджується з висновками комісії з проведення перевірки щодо 

неподання окремих форм звітностей та порушення строків надання звітності. 

Також, Товариство погоджується з висновками комісії з проведення перевірки щодо 

некоректного заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна). 
 

2 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

пункту 2 постанови НКРЕКП 

від 19 серпня  2020 року № 1571 

«Про затвердження змін до 

Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з 

виробництва електричної 

енергії» 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення 

НКРЕКП у строки, встановлені відповідним 

рішенням; 

 

 

яким встановлено, що ліцензіатам, які 

провадять господарську діяльність з виробництва 

електричної енергії, протягом трьох місяців з дня 

набрання чинності цією постановою необхідно подати 

до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 

Відповідно до вимог пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про 

затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії» (набрала чинності з 20 жовтня 2020 року), ліцензіати, які провадять 

господарську діяльність з виробництва електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цією постановою (тобто до 20 січня 2021 року) мали подати до НКРЕКП інформацію 

згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме 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». 

Перевіркою встановлено, що ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» не надано до НКРЕКП 

відповідну інформацію. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, 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» Товариство надало на 

запит НКРЕКП від 29.06.2022 № 5688/14.1.1/7-22. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що Інформація 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 



7 

 

здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 

оборону України» мала бути надана Товариством до 20 січня 2021 року. 

Водночас, із роздруківки скріншоту, наданого Товариством комісії з проведення перевірки 

(додаток 7 до Акта перевірки № 61) неможливо встановити, які саме відомості ТОВ «ГУДЗОВКА-

СОЛАР-2» надіслало до НКРЕКП. 
 

3 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

підпункту 4 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

20.10.2020) та підпункту 3 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

підпункту 8 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

 

 

 

пункту 5 Порядку розрахунку 

та встановлення ставки 

внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП  

від 06 квітня 2017 року № 491  

(далі – Порядок № 491) 

 

пункту 7 Порядку № 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2 Пояснень щодо 

заповнення форми звітності 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) 

«Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 

до Порядку № 491 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, 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; 

 

 

 

 

 

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; 

 

у частині визначення платником внеску бази 

нарахування суми внесків на регулювання, яким є 

чистий дохід платника внеску на регулювання від 

провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал; 

 

 

 

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; 

 

яким встано, що форму звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) подають платники внеску щокварталу 

не пізніше другого робочого дня після встановленого 

строку сплати, в якому сплачується внесок на 

регулювання на паперових носіях та електронною 

поштою до структурного підрозділу НКРЕКП на 

території за місцезнаходженням платника внеску, та 
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пункту 4 Пояснень щодо 

заповнення форми звітності 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) 

«Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 

до Порядку № 491 

 

пункту 13 Пояснень щодо 

заповнення форми звітності 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) 

«Звіт про сплату внеску на 

регулювання», що є додатком 2 

до Порядку № 491 

забезпечують достовірність інформації, наведеної у 

звіті; 

 

щодо подання форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) на паперових носіях та електронною 

поштою за адресами, що закріплені за відповідними 

структурними підрозділами НКРЕКП на території; 

 

 

 

яким, зокрема встановлено, що у разі 

нездійснення ліцензованої діяльності у звітному 

періоді ліцензіат надає форму звітності № 20-

НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на 

регулювання» за встановленою формою з нульовим 

значенням. 
 

Інформація щодо сплати Ліцензіатом внесків на регулювання відповідно до даних виписок 

Державної казначейської служби України 
 

Період, 

квартал 

Сума доходу для 

розрахунку 

внеску 

відповідно до 

форми  

№ 20-НКРЕКП,  

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встановлена 

НКРЕКП, % 

Заборгова- 

ність (-) /  

переплата (+) 

 на початок 

періоду, 

тис. грн 

Сума 

внеску 

відповідно 

до ставки, 

тис. грн 

Кінцевий 

термін 

сплати 

внеску 

Фактична 

дата сплати  

Фактично 

сплачено, 

тис. грн 

Заборгова-

ність (-) / 

переплата (+) 

на кінець 

періоду, тис. 

грн 

Порушення, 

днів 

2020 рік 

І квартал   0,071   30.01.2020 -   - 

ІІ квартал  0,049   30.04.2020 -   - 

ІІІ квартал  0,048   30.07.2020 -   - 

ІV квартал   0,092   30.10.2020 -   - 

2021 рік 

І квартал  0,104   30.01.2021 26.02.2021   27** 

ІІ квартал   0,036   30.04.2021 

20.04.2021    

 

- 

31.05.2021 

(часткова 

оплата за  

І квартал 

2021 року) 

 121** 

ІІІ квартал   0,058   30.07.2021 13.07.2021   - 

ІV квартал   0,113   30.10.2021 19.10.2021   - 

2022 рік 

І квартал   0,098   30.01.2022 17.02.2022   18*** 

ІІ квартал   0,000   30.04.2022 0,00   - 

ІІІ квартал   0,074   30.07.2022 19.08.2022   20**** 

ІV квартал   0,120   30.10.2022 10.10.2022   - 

 

*оплата була здійснена у м. Одеса – не за місцем реєстрації юридичної особи 

**порушення днів щодо оплати внеску за І квартал 2021 року 

***порушення днів щодо оплати внеску за І квартал 2022 року 

****порушення днів щодо оплати внеску за ІІІ квартал 2022 року 
 

Як свідчать дані таблиці, Ліцензіат здійснив оплату внеску на регулювання, за І квартал 2021 

року та І, ІІІ квартали 2022 року з порушенням терміну від 18 до 121 днів. 

Станом на 31 грудня 2022 року у Товариства відсутня заборгованість/переплата зі сплати 

внесків на регулювання. 
 

Комісією з проведення перевірки здійснено перевірку правильності визначення Ліцензіатом 

чистого доходу у формі № 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»  

(далі – форма № 20-НКРЕКП), що був використаний при розрахунку внеску на регулювання 
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шляхом аналізу даних, зазначених у актах купівлі-продажу електричної енергії між Товариством та 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за період листопад 2020 року-грудень 2022 року, а також 

даних, наведених Ліцензіатом у формі № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

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

діяльності» (далі – форма № 4-НКРЕКП). 

Відповідно до пункту 2.2 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП 

звітність складається станом на останнє число звітного періоду (кварталу) наростаючим підсумком 

з початку звітного року. 
 

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

формі звітності № 4-НКРЕКП, формі № 20-НКРЕКП та первинній документації 
 

тис. грн (без ПДВ) 

Період для 

розрахунку 

чистого 

доходу 

Період, за який 

подається звіт 

по формі 

№ 20-НКРЕКП 

Сума чистого доходу за 

формами звітності 

№ 4-НКРЕКП (рядок 205) 

(наростаючим підсумком) 

Сума чистого доходу 

по розрахунку за 

формами звітності 

№ 4-НКРЕКП 

Сума чистого 

доходу, відповідно 

до первинної 

документації 

Сума чистого 

доходу за 

формою 

звітності 

№ 20-НКРЕКП 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7=6-5 

2020 рік 

ІV квартал 

2019 року 

І квартал 

2020 року 
    - 

І квартал 

2020 року 

ІІ квартал 

2020 року 
    - 

ІІ квартал 

2020 року 

ІІІ квартал 

2020 року 
    - 

ІІІ квартал 

2020 року 

ІV квартал 

2020 року 
    - 

2021 рік 

ІV квартал 

2020 року 

І квартал 

2021 року 
    - 

І квартал 

2021 року 

ІІ квартал 

2021 року 
    - 

ІІ квартал 

2021 року 

ІІІ квартал 

2021 року 
    - 

ІІІ квартал 

2021 року 

ІV квартал 

2021 року 
    -1 600,89 

2022 рік 

ІV квартал 

2021 року 

І квартал 

2022 року 
    -482,99 

І квартал 

2022 року 

ІІ квартал 

2022 року 
    -1 317,98 

ІІ квартал 

2022 року 

ІІІ квартал 

2022 року 
    10 078,70 

ІІІ квартал 

2022 року 

ІV квартал 

2022 року 
    774,57 

 

З вищенаведеної таблиці вбачається, що Ліцензіатом було невірно розраховано чистий 

дохід від провадження ліцензованої діяльності за ІІІ-ІV квартали 2021 року та І- ІІІ квартали  

2022 року, та відповідно невірно заповнено звіт по формі № 20-НКРЕКП за IV квартал 2021 року 

та І - ІV квартали 2022 року. 
 

Інформація щодо сплати внесків на регулювання від діяльності з виробництва електричної енергії 

(з урахуванням суми чистого доходу, розрахованого комісією з проведення перевірки відповідно до 

первинної документації) 
 

Період, 

квартал 

Сума доходу 

для розрахунку 

внеску,  

тис. грн 

Заборгованість (-)/ 

переплата (+) на 

початок періоду, 

тис. грн 

Ставка 

внеску, 

встановлена 

НКРЕКП, % 

Сума внеску 

відповідно до 

ставки,  

тис. грн 

Фактично 

сплачено, 

тис. грн 

Заборгованість (-)/  

переплата (+) на 

кінець періоду,  

тис. грн 

2020 рік 

І квартал    0,071    

ІІ квартал    0,049    

ІІІ квартал    0,048    
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ІV квартал    0,092    

2021рік 

І квартал    0,104    

ІІ квартал    0,036    

ІІІ квартал    0,058    

ІV квартал    0,113    

2022 рік 

І квартал    0,098    

ІІ квартал    0,000    

ІІІ квартал    0,074    

ІV квартал    0,120    
 

Як свідчать дані таблиці, відповідно до розрахунків комісії з проведення перевірки станом 

на 31 грудня 2022 року у Товариства наявна переплата зі сплати внесків на регулювання, яка 

складає ____ тис. грн. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що звіт за формою № 20-НКРЕКП надавався 

Товариством до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області із порушенням терміну,  

а саме: 

в паперовому вигляді: 

за І - ІІІ квартали 2021 року – від 63 до 127 днів; 
 

в електронному вигляді: 

за І - ІІІ квартали 2021 року – від 9 до 74 днів; 

за І - IІІ квартали 2022 року – від 13 до 59 днів. 
 

Водночас, Ліцензіатом взагалі не подано звіт за формою № 20-НКРЕКП: 

в паперовому вигляді: 

за І - ІV квартали 2020 року; 

за І - ІV квартали 2022 року; 
 

в електронному вигляді: за І - ІV квартали 2020 року. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, Товариство погоджується з висновками комісії з проведення перевірки щодо: 

- порушення строків сплати внесків на регулювання; 

- подання неточної інформації у звіті за формою № 20-НКРЕКП та зобов’язується подати 

уточнені звіти за відповідні періоди; 

- недотримання терміну надання звіту за формою № 20-НКРЕКП на паперових носіях та в 

електронному вигляді. 
 

4 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

20.10.2020) та підпункту 6 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

підпункту 38 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечити 

функціонування веб-сайту в мережі Інтернет, у якому, 

зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, 

номер телефону для звернення, адресу електронної 

пошти для прийому повідомлень) та іншу 

інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно 

до вимог чинного законодавства України; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата у визначеному 

НКРЕКП порядку публікувати на веб-сайті ліцензіата 

інформацію про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної енергії, 
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20.10.2020) та підпункту 37 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

та про вплив на навколишнє природне середовище, 

спричинений виробництвом електричної енергії, за 

попередній рік. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що Ліцензіат не має власного вебсайту на 

якому має бути розміщена актуальна інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 

чинного законодавства України та ліцензійних умов, а саме: 

- засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної 

пошти для прийому повідомлень); 

- інформація про частку кожного джерела енергії, використаного для виробництва 

електричної енергії, та про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений 

виробництвом електричної енергії, за попередній рік. 

- річна фінансова звітність. 
 

Підчас перевірки встановлено, що учасниками та власниками ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 

є _________________________________________________________________________________, 

яка є власністю компанії ____________________________, та __________________________ 

__________________________. 

Компанія _____________ має власний вебсайт англійською мовою 

______________________, на одній із сторінок якого розміщена коротка загально-описова 

інформація щодо об’єкту сонячної електростанції ГУДЗОВКА-СОЛАР-2. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, інформація, розміщення якої на офіційному вебсайті Товариства передбачена 

підпунктом 7 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла 

до 20.10.2020), підпунктом 6 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, 

підпунктом 38 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії (у редакції, що діяла 

до 20.10.2020) та підпунктом 37 пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, 

розміщена на вебсайті материнської компанії ________, в групу компаній якої входить  

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» в складі ФЕС «Гудзовка», за посиланням: 

_________________________________________________________________. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що за посиланням: 

______________________________________________________________________ відсутня  інформація 

щодо: 

- засобів комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної 

пошти для прийому повідомлень); 

- частки кожного джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та 

про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії, 

за попередній рік. 

Разом з цим, як встановлено комісією з проведення перевірки, ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 

не має власного вебсайту. 
Додатково, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що комісією з проведення 

перевірки Актом планової перевірки від 26 січня 2023 року № 61 зафіксовано наступне: «Статтею 

14 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено перелік 

підприємств, фінансова звітність яких підлягає обов’язковому аудиту, а також оприлюдненню 

разом з аудиторським висновком на власній вебсторінці. У зв’язку з тим, що ТОВ «ГУДЗОВКА-

СОЛАР-2» не відноситься до жодної з наведених у статті 14 цього закону категорії підприємств 

та не відповідає критеріям тих, для кого встановлено обов’язок проведення аудиту фінансової 

звітності з подальшим її оприлюдненням разом з аудиторським висновком на своїй вебсторінці, 

від Товариства не вимагається проводити аудит фінансової звітності.». 

Водночас, Департамент ліцензійного контролю зазначає, що відповідно до положень 

частини третьої статті 26 Закону України «Про ринок електричної енергії» та підпункту 41 пункту 

2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії електроенергетичні підприємства 

зобов’язані надавати Регулятору на його вимогу фінансову звітність разом з незалежним 

https://www.acciona.com/projects/photovoltaic-plants-in-odessa/?_adin=02021864894
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аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення 

дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання. 
 

5 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 
 
 

підпункту 1 пункту 2.2. 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

 

підпункту 5 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

20.10.2020) та підпункту 4 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 
 

щодо обов’язку ліцензіата повідомляти 

НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в 

документах, що додавалися до заяви про отримання 

ліцензії, не пізніше одного місяця з дня настання 

таких змін; 
 

в частині обов’язку ліцензіата провадити 

ліцензовану діяльності виключно із застосуванням 

заявлених засобів провадження господарської 

діяльності, зазначених у відомостях про них, поданих 

до НКРЕКП згідно з вимогами цих Ліцензійних умов. 

 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» провадить ліцензовану діяльність з виробництва електричної 

енергії із використанням альтернативних джерел, а саме енергії сонячного випромінювання на 

сонячній електростанції (СЕС), що є власністю Товариства та розташована в Одеській області. 
 

Електрогенеруюче обладнання СЕС ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» складається з: 

- ______ сонячних модулів типу ________________ із встановленою потужністю _____ кВт; 

- __ інверторних підстанцій типу ______________________ із встановленою потужністю 

_____ кВт. 

Встановлена потужність електрогенеруючого обладнання СЕС ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 

складає – 12 156,48 кВт (______ * _____ кВт). 
 

Комісією з проведення перевірки, було здійснено виїзд на місце провадження господарської 

діяльності, яке зазначене в документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. 

Комісією з проведення перевірки було здійснено огляд інверторних підстанцій типу __ 

_________________ – у кількості 4 од., що становить ___ % від загальної кількості (_ од.) та 

встановлено, що зазначене обладнання за заводськими номерами відповідає: 

- даним зазначеним у ліцензійній справі; 

- відомості про місця та засоби провадження господарської діяльності з виробництва 

електричної енергії, яка додавалась до заяви про отримання ліцензії з виробництва електричної 

енергії; 

- інформаційним табличкам обладнання, на яких розміщені написи і позначення, що 

відносяться до маркованого об'єкту/виробу; 

- паспортах на обладнання. 
 

Комісією з проведення перевірки вибірково оглянуто фотогальванічні модулі  

___________________ у кількості – 425 од., що становить __ % від загальної кількості  

фотогальванічних модулів (_______ од.) та встановлено, що тип (марка) та потужність зазначених 

модулів відповідають даним, зазначеним у ліцензійній справі. 

Водночас, комісією з проведення перевірки виявлено модулі із фактичними заводськими 

номерами, які не співпадають з номерами, зазначеними у ліцензійній справі, при цьому тип 

(марка) та потужність цих модулів відповідають даним, зазначеними у ліцензійній справі. 

Так, комісією з проведення перевірки встановлено, що з 425 одиниць оглянутих модулів, 

дані заводських номерів 44 модулів не співпадають з даними, що додавались Ліцензіатом у 
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Додатку до Відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва електричної 

енергії. 

Перевіркою встановлено, що Ліцензіатом не було повідомлено НКРЕКП про зміни даних 

засобів провадження господарської діяльності (сонячних модулів), що були зазначені в 

документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, Ліцензіат визнає виявлену відмінність серійних номерів сонячних панелей та 

листом від 17.01.2023 № 17/01-2023/01 надав відповідні пояснення комісії з проведення перевірки. 

Також, листом від 23.01.2023 № 23/01-2023, на виконання вимог підпункту 1 пункту 2.2. 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» надало до 

НКРЕКП повідомлення про зміну даних, які були зазначені в документах, що додавалися до заяви 

про отримання ліцензії. 
 

6 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

пункту 2 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

пункту 10 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

підпункту 34 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії (у редакції, що діяла до 

20.10.2020) та підпункту 33 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

пункту 2.5 Типового договору 

про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління, 

що є Додатком 5 до Кодексу 

системи передачі, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 14.03.2018 № 309, 

(далі – Типовий договір) 

 

пункту 3.2.1 Типового договору 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

в частині обов’язку ліцензіата виконувати 

умови договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата своєчасно 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії; 

 

в частині обов’язку ліцензіата своєчасно 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та за послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії; 

 

 

 

 

 

у частині здійснення розрахунку за надану 

Послугу на умовах часткової попередньої оплати 

вартості Послуги за поточний розрахунковий період 

згідно із визначеною системою платежів і 

розрахунків; 

 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено обов’язок 

Користувача своєчасно здійснювати розрахунки за 

Договором. 

Відповідно до пункту 2 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» виробник зобов’язаний укладати договори, які є обов’язковими для здійснення діяльності 

на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів. 
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Згідно пункту 10 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» виробники зобов’язані своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, 

куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

Між ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» та «НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено Договір  

від 23.10.2020 № 1902-03015 про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) 

управління (далі – Договір). 

Відповідно до положень пункту 2.5 розділу 2 Договору розрахунок за надану Послугу 

здійснюється на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний 

розрахунковий період згідно із нижчезазначеною системою платежів і розрахунків: 

до 10 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги;  

до 20 числа розрахункового місяця - 35 % вартості Послуги; 

до останнього банківського дня календарного місяця - 30 % вартості Послуги. 

Пунктом 3.2.1 розділу 3 Договору визначено обов’язок Користувача своєчасно та в повному 

обсязі здійснювати розрахунки за Договором. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що загальний обсяг отриманих 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 

наданих «НЕК «УКРЕНЕРГО» за жовтень 2020 року – грудень 2022 року, склав ________ МВт∙год 

на загальну суму _________ тис. грн (з ПДВ). 

Відповідно до даних бухгалтерського обліку та банківських виписок з рахунку Ліцензіата, 

наданих актів звірки розрахунків за Договором, загальна сума оплати за отримані послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за жовтень 2020 року – грудень 2022 

року склала ________ тис. грн (з ПДВ). 

Станом на 31.12.2022 у ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» обліковується переплата за послуги 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у розмірі _____ тис. грн (з ПДВ). 
 

Комісією з проведення перевірки проаналізовано платіжні документи про оплату послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління за період жовтень 2020 року – грудень 

2022 року, наданих Товариством, та встановлео, що ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» не дотримано 

порядку часткової попередньої оплати вартості послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління. 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» здійснювало часткову попередню оплату вартості послуги 

з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління лише у наступних розрахункових 

періодах: 

- серпень 2021 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж); 

- вересень 2021 року у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) (1 платіж), у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) 

(2 платіж); 

- жовтень 2021 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж); 

- листопад 2021 року у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж), у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) 

(3 платіж); 

- січень 2022 року у сумі ____  тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- лютий 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж); 

- березень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- квітень 2022 року  у сумі _____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- травень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- червень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- липень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- серпень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- вересень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж); 

- жовтень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (3 платіж); 

- листопад 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж); 

- грудень 2022 року у сумі ____ тис. грн (з ПДВ) (2 платіж). 
 

Таким чином, ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» не забезпечено вчасну оплату (часткову 

попередню оплату) вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, 
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відповідно до вимог пункту 2.5 розділу 2 Договору, у кожному розрахунковому періоді протягом 

жовтня 2020 року – грудня 2022 року. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, Ліцензіат погоджується з виявленими фактами порушення термінів сплати 

вартості послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 
 

Департамент ліцензійного контролю інформаційно зазначає, що комісією з перевірки 

встановлено та Актом перевірки № 61 зафіксовано (стор. 59 – 60 Акта перевірки № 61), що 

заборгованість «НЕК «УКРЕНЕРГО» перед ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» за договором про 

надання послуги із зменшення навантаження ВДЕ з підтримкою, станом на 31.12.2022, становила 

________ тис. грн (з ПДВ). 
 

7 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

пункту 2 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

пункту 9 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 14 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

підпункту 32 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з 

виробництва електричної 

енергії 

 

 

 

 

 

 

пункту 4.2 Типового договору 

про купівлю-продаж 

електричної енергії за 

«зеленим» тарифом, 

затвердженим постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

в частині обов’язку ліцензіата виконувати 

умови договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за 

цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання ними акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної 

енергії з урахуванням особливостей, встановлених 

частиною шостою статті 71 цього Закону для 

виробників за «зеленим» тарифом; 

 

в частині обов’язку ліцензіата виконувати 

умови договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за 

цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у 

разі невиконання акцептованих оператором системи 

передачі погодинних графіків електричної енергії з 

урахуванням особливостей, встановлених частиною 

шостою статті 71 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» для виробників за «зеленим» 

тарифом; 

 

яким, зокрема, встановлено, що продавець за 

«зеленим» тарифом зобов’язаний  здійснювати вчасно 

і в повному обсязі купівлю та оплату частки 

відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії гарантованого покупця відповідно 

до Порядку купівлі гарантованим покупцем 

електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел енергії та нести фінансову відповідальність 

перед гарантованим покупцем за відшкодування 
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частки вартості врегулювання небалансу електричної 

енергії гарантованого покупця. 

Відповідно до пункту 9 частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» виробники зобов’язані нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії 

за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними акцептованих 

оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 цього Закону для виробників за «зеленим» 

тарифом.  

Разом з тим, відповідно до положень частини шостої статті 71 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» за відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії 

виробників за «зеленим» тарифом від їхніх погодинних графіків відпуску електричної енергії 

виробниками, які входять до балансуючої групи гарантованого покупця, відшкодовується частка 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця відповідно до правил 

функціонування балансуючої групи гарантованого покупця. 

Правила функціонування балансуючої групи гарантованого покупця визначені главою 9 

Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел 

енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 (далі – Порядок). 

Пунктом 9.1 глави 9 Порядку (у редакції, що діяла до 06.10.2021) визначено, що продавці, 

споживачі за «зеленим» тарифом та гарантований покупець, який зобов’язаний бути СВБ для себе 

та зазначених учасників ринку, повинні бути учасниками виключно балансуючої групи 

гарантованого покупця. 

Згідно з пунктом 9.2 глави 9 Порядку (пункт 9.1 у редакції, що діє з 06.10.2021) продавцями 

та споживачами за «зеленим» тарифом здійснюється відшкодування гарантованому покупцю 

частки вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця відповідно до Закону та цього 

Порядку. 

Відповідно до пункту 11 розділу XVII Закону України «Про ринок електричної енергії» 

частка відшкодування гарантованому покупцю суб’єктами господарювання, які входять до складу 

балансуючої групи гарантованого покупця та здійснюють продаж електричної енергії, виробленої 

з альтернативних джерел енергії, на об’єктах електроенергетики, встановлена потужність яких 

перевищує 1 МВт за «зеленим» тарифом або аукціонною ціною, вартості врегулювання небалансу 

гарантованого покупця становить: 

до 31 грудня 2020 року – 0 відсотків: 

з 01 січня 2021 року − 50 відсотків; 

з 01 січня 2022 року – 100 відсотків. 
 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» включено 

до балансуючої групи ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за ЕІС-кодом СВБ учасника ринку  

ЕІС-62XHARANTPOKUP-S з 05.11.2020. 

У зв’язку із наявністю відхилень між прогнозними та фактичним обсягами відпуску 

електричної енергії ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» протягом 2021-2022 років надавало 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» акти приймання-передачі частки відшкодування вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця. 

Комісією з перевірки встановлено, що станом на 31.12.2022, за даними бухгалтерського 

обліку у ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2», обліковується заборгованість перед 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки 

вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця за період січень 2021 року – грудень 2022 

року у розмірі _______ тис. грн (з ПДВ). 

Станом на момент проведення перевірки ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не надало 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» акти приймання-передачі частки відшкодування вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця за жовтень-грудень  

2022 року. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» листом від 01.02.2023 

№ 01/02-2023/01, Товариство підтверджує несплату частки відшкодування вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії за період березень-грудень 2022 року. 
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ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» не погоджується із розрахунком сум, що підлягають сплаті 

згідно Актів приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії, отриманих від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», так як зазначені акти 

не враховують інформацію щодо невідпущення електричної енергії генеруючими одиницями 

Товариства у результаті виконання команд оператора системи передачі (ОСП) на зменшення 

навантаження. 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» щомісячно письмово повідомляло ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» про зауваження до Актів приймання-передачі частки відшкодування вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії, отриманих від ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», 

та вимагало здійснити перерахунок сум, що підлягають сплаті. 

Після перерахунку суми частки відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії з березня 2022 року, Ліцензіат зобов’язується виконати свої обов’язки у 

повному обсязі. 

Крім того, ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» не направляло до Товариства акти 

приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії 

за жовтень-грудень 2022 року. 
 

Департамент ліцензійного контролю інформаційно зазначає, що комісією з перевірки 

встановлено та Актом перевірки № 61 зафіксовано (стор. 49 – 51 Акта перевірки № 61), що 

заборгованість ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за вироблену Ліцензіатом електричну 

енергію, станом на 31.12.2022, становила _________ тис. грн (з ПДВ) (з урахуванням акта купівлі-

продажу електроенергії за грудень 2022 року, який на момент проведення перевірки ще не 

підписаний зі сторони ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ»). 
 

 

Довідково: 
 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із 

використанням альтернативних джерел енергії (енергії сонця) з листопада 2020 року. Загальна 

встановлена потужність 12 156,48 кВт. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

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

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» (код ЄДРПОУ 40986163) за 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії. 
 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 

(код ЄДРПОУ 40986163): 

у строк до 10 березня 2023 року подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до 

Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме 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»; 
 

у строк до 20 березня 2023 року подати до НКРЕКП форми звітності: 

в паперовому вигляді: 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): за грудень 2019 року; 

за січень – грудень 2020 року; 

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна): за 2019 рік;  

за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року та 2020 рік; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): за IV квартал 2019 року; за І-ІІІ квартали 2020 року; 

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) за 2019 та 2021 роки; 
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№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): за IV квартал 2019 року; за І-IV 

квартали 2020 року; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна): за IV квартал 2019 року; за І-IV 

квартали 2020 року; 

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна): за грудень 2019 року;  

за січень – грудень 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік; 
 

в електронному вигляді: 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за І квартал 2020 року; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) за IV квартал 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік; 
 

з накладенням кваліфікованого електронного підпису: 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): за січень 2021 року; 

за січень-листопад 2022 року; 

фінансову звітність за 2020 рік; 

відкориговану форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): 9 місяців 2021 року; 

відкоригований Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (квартальна): за ІІІ – IV квартали 2021 року; 
 

у строк до 20 березня 2023 року подати до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській 

області форми звітності: 

в паперовому вигляді: 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна): за грудень 2019 року; 

за січень – грудень 2020 року; 

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна): за 2019 рік; за І 

півріччя, 9 місяців 2020 року; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна): за IV квартал 2019 року; за ІІ-ІІІ квартали 2020 року; 

фінансову звітність за 2019 рік; 

№ 20-НКРЕКП за І - ІV квартали 2020 року та за І - ІV квартали 2022 року; 

відкориговану форму звітності № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2021 року; 
 

в електронному вигляді: 

№ 20-НКРЕКП за І - ІV квартали 2020 року; 

відкориговану форму звітності № 20-НКРЕКП за ІV квартал 2021 року та за І - ІV квартали 

2022 року; 
 

у строк до 10 квітня 2023 року забезпечити функціонування вебсайту в мережі Інтернет та 

розміщення на ньому інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного 

законодавства України, про що у строк до 20 квітня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління 

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

документів; 
 

у строк до 01 червня 2023 року повідомити НКРЕКП, з наданням належним чином 

завірених копій підтвердних документів, про стан врегулювання питання щодо відшкодування 

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» частки вартості врегулювання небалансу електричної 

енергії, за періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 26 січня 2023 року № 61. 

 

 

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 «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» за 

недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних 

умов з виробництва електричної 

енергії 
 

 

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 26 січня 2023 року № 61, проведеної відповідно до 

Плану здійснення заходів державного контролю суб’єктів господарювання, 

що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг,  

на 2023 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року 

№ 1550, та посвідчення на проведення планової перевірки від 05 січня  

2023 року № 14, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» (код ЄДРПОУ 40986163)  

не дотримано вимоги нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушено Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

затверджені постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467  

(далі – Ліцензійні умови з виробництва електричної енергії), а саме: 

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

пункту 1 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 
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виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати умови договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії; 

пункту 9 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата нести 

фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, 

визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними 

акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної 

енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 

71 цього Закону для виробників за «зеленим» тарифом; 

пункту 10 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

сплачувати своєчасно за електричну енергію, куплену на ринку електричної 

енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-

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

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

затвердженої постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282,  

(далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (квартальна)), а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за I 

квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім 

додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з 

виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі 

комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в 

електронному вигляді 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 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за 

звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва 

електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної 

енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від 

діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на 
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теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках», який подається до НКРЕКП окремим листом в 

електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата 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 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність 

інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна); 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про 

використання палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 20 грудня 2019 року № 2897, (далі – Інструкція щодо 

заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна)), а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4а-

НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) щомісячно 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-

НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну 

характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 24 вересня 2019 року № 2000 (далі – Інструкція щодо 

заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) 

(річна)) щодо обов’язку ліцензіата подавати форму звітності № 1 В щороку 

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

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

моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної 

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 24 вересня 2019 року 

№ 2000, (далі – Інструкція щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна)) (у редакції, що діяла до 06 лютого 

2021 року) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 2 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних 

послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від 24 

вересня 2019 року № 2000, (далі – Інструкція щодо заповнення форми 

звітності № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна)) (у редакції, 
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що діяла до 06 лютого 2021 року) щодо обов’язку виробника подавати форму 

звітності № 3 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним 

періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-

НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 24 

вересня 2019 року № 2000, (далі – Інструкція щодо заповнення форми 

звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна)) щодо 

обов’язку виробника подавати форму звітності № 4 В щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491  

(далі – Порядок № 491), а саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування 

суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на 

регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал, 

пункту 7, 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; 

Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491, а саме: 

пункту 2, яким встановлено, що форму звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок 

на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до 

структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням 

платника внеску, та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті; 

пункту 4 щодо подання форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) на 

паперових носіях та електронною поштою за адресами, що закріплені за 

відповідними структурними підрозділами НКРЕКП на території, 

пункту 13, яким, зокрема встановлено, що у разі нездійснення 

ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за 

встановленою формою з нульовим значенням; 

пункт 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» в 

частині надання суб’єктом малого підприємництва до НКРЕКП та до 

територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні копії скороченої за 

показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-

м «Звіт про фінансові результати» до 05 березня наступного за звітним року; 

підпункт 2 пункту 1 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» в частині подання суб’єктом малого підприємництва до НКРЕКП 

скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м 

«Фінансова звітність малого підприємства в складі Балансу», форма № 2-м 

«Звіт про фінансові результати» до 05 березня року наступного за звітним; 

Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління, що є додатком 5 до Кодексу системи передачі, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309,  

(далі – Типовий договір про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління), а саме: 

пункту 2.5 розділу 2 у частині здійснення розрахунку за надану 

Послугу на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за 

поточний розрахунковий період згідно із визначеною системою платежів і 

розрахунків, 

підпункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 щодо обов’язку Користувача, 

зокрема своєчасно здійснювати розрахунки за цим Договором; 

підпунктів 9 та 10 пункту 4.2 глави 4 Типового договору про купівлю-

продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641 (далі – Типовий договір 

про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом), яким, 

зокрема, встановлено, що продавець за «зеленим» тарифом зобов’язаний 

здійснювати вчасно і в повному обсязі купівлю та оплату частки 

відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії 

гарантованого покупця відповідно до Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та 

нести фінансову відповідальність перед гарантованим покупцем за 

відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії 

гарантованого покупця; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про 

затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії», яким встановлено, що 

ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва 

електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 
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постановою необхідно подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 

до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії; 

пункт 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункт 1 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

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

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

підпункт 4 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 3 

щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 

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

визначаються рішенням НКРЕКП, 

підпункт 5 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 4 

в частині обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльності виключно із 

застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, 

зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих 

Ліцензійних умов, 

підпункт 5 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, 

підпункт 7 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 6 

щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту в мережі 

Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, 

номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому 

повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

вимог чинного законодавства України, 

підпункт 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 8 

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 14 щодо обов’язку ліцензіата, зокрема виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 

підпункт 32 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними 

відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною п’ятою статті 71 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом, 

підпункт 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункт 

33 щодо обов’язку ліцензіата, зокрема своєчасно сплачувати за електричну 

енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються 

на ринку електричної енергії, 
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підпункт 38 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 

37 щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку публікувати 

на вебсайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела енергії, 

використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на 

навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної 

енергії, за попередній рік. 
 

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 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГУДЗОВКА-

СОЛАР-2» (код ЄДРПОУ 40986163) за недотримання вимог нормативно-

правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

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

пункту 1 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

дотримуватися ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

виробництва електричної енергії, інших нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

виконувати умови договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення 

діяльності на ринку електричної енергії; 

пункту 9 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата нести 

фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, 

визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ними 

акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної 

енергії з урахуванням особливостей, встановлених частиною шостою статті 

71 цього Закону для виробників за «зеленим» тарифом; 

пункту 10 частини четвертої статті 30 щодо обов’язку ліцензіата 

сплачувати своєчасно за електричну енергію, куплену на ринку електричної 

енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (квартальна), а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності  

№ 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) за I 
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квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за 

звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за звітним, крім 

додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з 

виробництва електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі 

комбінованого виробництва електричної енергії)», який подається до 

НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в 

електронному вигляді 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 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, 

наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного за 

звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва 

електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної 

енергії, трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від 

діяльності з виробництва теплової енергії, що виробляється на 

теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і 

когенераційних установках», який подається до НКРЕКП окремим листом в 

електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису 

керівника (власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата 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 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність 

інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна); 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна), а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4а-

НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) щомісячно 

до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-

НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) щодо обов’язку ліцензіата 

подавати форму звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 



9 

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

моніторинг-виробництво (квартальна) (у редакції, що діяла до 06 лютого 

2021 року) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 2 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна) (у редакції, що діяла до 06 лютого 

2021 року) щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 3 

щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-

НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) щодо обов’язку 

виробника подавати форму звітності № 4В щомісяця до 25 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

Порядку № 491, а саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування 

суми внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на 

регулювання від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за 

звітний квартал, 

пункту 7, 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; 

Пояснень щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491, а саме: 

пункту 2, яким встановлено, що форму звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок 

на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до 

структурного підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням 

платника внеску, та забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті; 

пункту 4 щодо подання форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) на 

паперових носіях та електронною поштою за адресами, що закріплені за 

відповідними структурними підрозділами НКРЕКП на території, 

пункту 13, яким, зокрема встановлено, що у разі нездійснення 

ліцензованої діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за 

встановленою формою з нульовим значенням; 

підпункту 2 пункту 1 постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року 

№ 254 «Про подання фінансової звітності суб’єктами господарювання у 
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сферах енергетики та комунальних послуг до Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг» в частині подання суб’єктом малого підприємництва до НКРЕКП 

скороченої за показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м 

«Фінансова звітність малого підприємства в складі Балансу», форма № 2-м 

«Звіт про фінансові результати» до 05 березня року наступного за звітним; 

Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління, а саме: 

пункту 2.5 розділу 2 у частині здійснення розрахунку за надану 

Послугу на умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за 

поточний розрахунковий період згідно із визначеною системою платежів і 

розрахунків, 

пункту 3.2.1 пункту 3.2 розділу 3 щодо обов’язку Користувача, зокрема 

своєчасно здійснювати розрахунки за цим Договором; 

підпунктів 9 та 10 пункту 4.2 глави 4 Типового договору про купівлю-

продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, яким, зокрема, 

встановлено, що продавець за «зеленим» тарифом зобов’язаний здійснювати 

вчасно і в повному обсязі купівлю та оплату частки відшкодування вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця 

відповідно до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, 

виробленої з альтернативних джерел енергії та нести фінансову 

відповідальність перед гарантованим покупцем за відшкодування частки 

вартості врегулювання небалансу електричної енергії гарантованого покупця; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про 

затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії», яким встановлено, що 

ліцензіатам, які провадять господарську діяльність з виробництва 

електричної енергії, протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією 

постановою необхідно подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 

до Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункту 1 щодо обов’язку ліцензіата повідомляти НКРЕКП про всі 

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

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

підпункту 4 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 

3 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати щоквартально, протягом перших 30 

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

визначаються рішенням НКРЕКП, 

підпункту 5 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 

4 в частині обов’язку ліцензіата провадити ліцензовану діяльності виключно 

із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, 

зазначених у відомостях про них, поданих до НКРЕКП згідно з вимогами цих 

Ліцензійних умов, 
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підпункту 5 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, 

підпункту 7 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 

6 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту в мережі 

Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, 

номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому 

повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до 

вимог чинного законодавства України, 

підпункту 9 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та підпункту 

8 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 14 щодо обов’язку ліцензіата, зокрема виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 

підпункту 32 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними 

відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною п’ятою статті 71 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом, 

підпункту 34 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 33 щодо обов’язку ліцензіата, зокрема своєчасно сплачувати за 

електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії, 

підпункту 38 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та 

підпункту 37 щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку 

публікувати на вебсайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела 

енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на 

навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної 

енергії, за попередній рік. 
 

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 
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МП 
 

Копію постанови про накладення штрафу надіслано (отримав) 

__________________________________________________________________ 

(дата надіслання, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка отримала копію постанови) 

«___» _____________ 20__ року                                      _______________ 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про усунення порушень 

ТОВ «ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» 

 

 

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 3, частини п’ятої  

статті 14, пункту 5 частини четвертої статті 19 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» та згідно з Актом планової перевірки  

від 26 січня 2023 року № 61, проведеної відповідно до Плану здійснення 

заходів державного контролю суб’єктів господарювання, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, на 2023 рік, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 23 листопада 2022 року № 1550, 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ГУДЗОВКА-СОЛАР-2» (код ЄДРПОУ 40986163) усунути порушення 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою 

НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1467 (далі – Ліцензійні умови  

з виробництва електричної енергії), а саме: 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

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

виконання структури тарифів (цін) за видами діяльності», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282, а саме: 
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пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності  

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

I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, наступного за 

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

додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва 

електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого 

виробництва електричної енергії)», який подається до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за місцезнаходженням 

ліцензіата окремим листом на паперовому носії та в електронному вигляді 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 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за I квартал, I півріччя, 9 місяців не пізніше 30 числа місяця, 

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

звітним, крім додатка 3 «Інформація про обсяг чистого доходу від діяльності 

на ринку електричної енергії в рамках ліцензованої діяльності (з виробництва 

електричної енергії, надання допоміжних послуг на ринку електричної енергії, 

трейдерської діяльності тощо) та про обсяг чистого доходу від діяльності з 

виробництва теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, 

теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних 

установках», який подається до НКРЕКП окремим листом в електронному 

вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису керівника 

(власника) ліцензіата (або іншої уповноваженої особи) та/або кваліфікованої 

електронної печатки ліцензіата 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 2.7 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити достовірність 

інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (квартальна); 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан розрахунків», затвердженої постановою НКРЕКП від  

20 грудня 2019 року № 2897, а саме: 

пункту 2.2 глави 2 (у редакції, що діяла до 19 лютого 2021 року) щодо 

обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у 

відповідному регіоні за місцезнаходженням ліцензіата форму звітності  

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

щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, 

пункту 2.2 глави 2 щодо обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(місячна) щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 
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пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 1 В-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про загальну характеристику 

виробника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

24 вересня 2019 року № 2000, щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 1 В щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

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

моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-продаж електричної 

енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від 24 вересня 2019 року № 2000 

(у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), щодо обов’язку виробника 

подавати форму звітності № 2 щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 3-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на ринку допоміжних 

послуг та балансуючому ринку», затвердженої постановою НКРЕКП від  

24 вересня 2019 року № 2000 (у редакції, що діяла до 06 лютого 2021 року), 

щодо обов’язку виробника подавати форму звітності № 3 щокварталу до  

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 Інструкції щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-

моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги 

виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

24 вересня 2019 року № 2000, щодо обов’язку виробника подавати форму 

звітності № 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491  

(далі – Порядок № 491), а саме: 

пункту 5 у частині визначення платником внеску бази нарахування суми 

внеску на регулювання, яким є чистий дохід платника внеску на регулювання 

від провадження діяльності, що регулюється НКРЕКП, за звітний квартал, 

пункту 7, 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; 

Пояснення щодо заповнення форми звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», що є додатком 2 до 

Порядку № 491, а саме: 

пункту 2, яким встановлено, що форму звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) подають платники внеску щокварталу не пізніше другого 

робочого дня після встановленого строку сплати, в якому сплачується внесок 

на регулювання на паперових носіях та електронною поштою до структурного 

підрозділу НКРЕКП на території за місцезнаходженням платника внеску, та 

забезпечують достовірність інформації, наведеної у звіті; 

пункту 4 у частині подання форми звітності № 20-НКРЕКП (квартальна) 

на паперових носіях та електронною поштою за адресами, що закріплені за 

відповідними структурними підрозділами НКРЕКП на території, 
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пункту 13, яким встановлено, що у разі нездійснення ліцензованої 

діяльності у звітному періоді ліцензіат надає форму звітності № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за встановленою 

формою з нульовим значенням; 

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 частині 

надання суб’єктом малого підприємництва до НКРЕКП та до територіального 

органу НКРЕКП у відповідному регіоні копії скороченої за показниками річної 

фінансової звітності: форма № 1-м «Баланс», форма № 2-м «Звіт про фінансові 

результати» до 05 березня наступного за звітним року; 

підпункту 2 пункту 1 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» в частині 

подання суб’єктом малого підприємництва до НКРЕКП скороченої за 

показниками річної фінансової звітності: форма № 1-м «Фінансова звітність 

малого підприємства в складі Балансу», форма № 2-м «Звіт про фінансові 

результати» до 05 березня року наступного за звітним; 

підпунктів 9 та 10 пункту 4.2 глави 4 Типового договору про купівлю-

продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641, яким встановлено, що продавець за 

«зеленим» тарифом зобов’язаний здійснювати вчасно і в повному обсязі 

купівлю та оплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії гарантованого покупця відповідно до Порядку купівлі 

гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних 

джерел енергії та нести фінансову відповідальність перед гарантованим 

покупцем за відшкодування частки вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії гарантованого покупця; 

пункту 2 постанови НКРЕКП від 19 серпня 2020 року № 1571 «Про 

затвердження змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з виробництва електричної енергії», яким встановлено, що ліцензіатам, які 

провадять господарську діяльність з виробництва електричної енергії, 

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою необхідно 

подати до НКРЕКП інформацію згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії; 

пункту 2.2 Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії, а саме: 

підпункту 5 щодо обов’язку ліцензіата виконувати рішення НКРЕКП у 

строки, встановлені відповідним рішенням та чинним законодавством, 

підпункту 7 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та  

підпункту 6 щодо обов’язку ліцензіата забезпечити функціонування вебсайту 

в мережі Інтернет, у якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову 

адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для 
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прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до вимог чинного законодавства України, 

підпункту 14 щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, 

укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії; 

підпункту 32 щодо обов’язку ліцензіата нести фінансову 

відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними 

відповідно до правил ринку, у разі невиконання акцептованих оператором 

системи передачі погодинних графіків електричної енергії з урахуванням 

особливостей, встановлених частиною шостою статті 71 Закону України «Про 

ринок електричної енергії» для виробників за «зеленим» тарифом, 

підпункту 38 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та  

підпункту 37 щодо обов’язку ліцензіата у визначеному НКРЕКП порядку 

публікувати на вебсайті ліцензіата інформацію про частку кожного джерела 

енергії, використаного для виробництва електричної енергії, та про вплив на 

навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної 

енергії, за попередній рік, 
 

для чого: 

1) у строк до 10 березня 2023 року подати до НКРЕКП 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» згідно з додатком 3 до Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії; 
 

2) у строк до 20 березня 2023 року подати до НКРЕКП: 

у паперовому вигляді форми звітності: 

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

«Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень  

2019 року та січень – грудень 2020 року; 

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

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

діяльності» за 2019 рік, за І квартал, І півріччя, 9 місяців 2020 року та 2020 рік 

та інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва 

електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого 

виробництва електричної енергії), згідно з додатком 3 до форми  

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

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

діяльності» за IV квартал 2019 року, за І – ІІІ квартали 2020 року; 

№ 1 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (річна) «Звіт про 

загальну характеристику виробника електричної енергії» за 2019 та 2021 роки; 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-

продаж електричної енергії» за IV квартал 2019 року, за І – IV квартали  

2020 року; 
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№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на 

ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» за IV квартал 2019 року,  

І – IV квартали 2020 року; 

№ 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про 

місячні обсяги виробництва електричної енергії» за грудень 2019 року та 

січень – грудень 2020 року; 

у паперовому вигляді фінансову звітність за 2019 рік; 

в електронному вигляді форми звітності: 

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про купівлю-

продаж електричної енергії» за І квартал 2020 року; 

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (квартальна) «Звіт про участь на 

ринку допоміжних послуг та балансуючому ринку» за IV квартал 2020 року; 

в електронному вигляді фінансову звітність за 2019 рік; 

з накладенням кваліфікованого електронного підпису: 

фінансову звітність за 2020 рік; 

форму звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 

енергії (місячна) «Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» 

за січень 2021 року та січень – листопад 2022 року; 

відкориговані форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної 

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

структури тарифів (цін) за видами діяльності» за 9 місяців 2021 року та 

інформацію про обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва 

електричної енергії та виробництва теплової енергії (у разі комбінованого 

виробництва електричної енергії), згідно з додатком 3 до форми № 4-

НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) «Звіт про 

фінансові результати та виконання структури тарифів (цін) за видами 

діяльності» за ІІІ – IV квартали 2021 року; 
 

3) у строк до 10 березня 2023 року подати до Управління НКРЕКП у 

м. Києві та Київській області: 

у паперовому вигляді форми звітності: 

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

«Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» за грудень  

2019 року та січень – грудень 2020 року; 

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

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

діяльності» за 2019 рік, за І півріччя та 9 місяців 2020 року та інформацію про 

обсяг чистого доходу від діяльності з виробництва електричної енергії та 

виробництва теплової енергії (у разі комбінованого виробництва електричної 

енергії), згідно з додатком 3 до форми № 4-НКРЕКП-виробництво електричної 

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

структури тарифів (цін) за видами діяльності» за IV квартал 2019 року,  

за ІІ – ІІІ квартали 2020 року; 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за 

І - ІV квартали 2020 року та за І – ІV квартали 2022 року; 
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№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання» за 

ІV квартал 2021 року, відкориговану; 

у паперовому вигляді фінансову звітність за 2019 рік; 

в електронному вигляді форми звітності: 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»  

за І – ІV квартали 2020 року; 

№ 20-НКРЕКП (квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання»  

за ІV квартал 2021 року та за І – ІV квартали 2022 року, відкориговану; 
 

4) у строк до 10 квітня 2023 року забезпечити функціонування вебсайту 

в мережі Інтернет та розміщення на ньому інформації, що підлягає 

оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України, про що  

у строк до 20 квітня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління НКРЕКП 

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

підтвердних документів; 
 

5) у строк до 01 червня 2023 року повідомити НКРЕКП, з наданням 

належним чином завірених копій підтвердних документів, про стан 

врегулювання питання щодо відшкодування ДП «ГАРАНТОВАНИЙ 

ПОКУПЕЦЬ» частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії, за 

періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 26 січня 2023 року № 61. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


