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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» щодо недопущення надалі недотримання вимог  

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку  

електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання  

електричної енергії споживачу»  

 
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, 

постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 98 «Про збільшення строку проведення 

планової перевірки ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» та посвідчення на проведення планової 

перевірки від 27 грудня 2022 року № 456, НКРЕКП здійснено планову перевірку 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ 

ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) (далі – ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ», Товариство, 

Ліцензіат) вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії та Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу, затверджених постановою НКРЕКП від  

27 грудня 2017 року № 1469 (далі – Ліцензійні умови з постачання електричної енергії 

споживачу), за період діяльності з 24 червня 2020 року по 31 грудня 2022 року,  

за результатами якої складено Акт від 06 лютого 2023 року № 82.  
 

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» листом від 10.02.2023 № 217007.2-Сл-141-0223 

надало до НКРЕКП письмові пояснення та обґрунтування (заперечення) до Акта планової 

перевірки від 06 лютого 2023 року № 82.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки від від 06 лютого 2023 року № 82 

встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

 

 

 

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3а-НКРЕКП-постачання 

електричної енергії (місячна)  

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП 

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

звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх 

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

десяти робочих днів для надання копій документів, 

пояснень тощо), встановлені НКРЕКП; 

 

яким, зокрема визначено, що  форма звітності  

№ 3а-НКРЕКП складається станом на останнє число 

звітного періоду і подається до НКРЕКП виключно  

в електронному вигляді, щомісячно до 25 числа місяця, 
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«Звіт про діяльність постачальника 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 28 лютого 

2019 року № 282  

 

пункту 2.2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 374 (у редакції, що 

діяла до 03 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.4 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання 

(квартальна) «Звіт щодо 

показників комерційної якості 

надання послуг з постачання 

електричної енергії», затвердженої 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 374 (у редакції, що 

діяла до 03 лютого 2021 року) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

загальну характеристику діяльності 

постачальника електричної 

енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року 

№ 450 (далі – Постанова № 450) 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику споживачів 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 3-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (місячна) «Звіт про 

обсяги закупівлі та продажу 

електричної енергії», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

яким, зокрема, визначено, що форма звітності  

№ 12-НКРЕКП-постачання складається станом на 

останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом  

до НКРЕКП та її територіального органу за 

місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через  

50 днів після звітного періоду; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що звіт направляється ліцензіатом до 

НКРЕКП поштою на паперових носіях та в електронному 

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

отримати електронну форму звіту, а також до її 

територіального органу за місцезнаходженням ліцензіата; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 1 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що  форму звітності № 3 

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 4 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n560
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n650
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n703
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заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

договірні відносини», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 9-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (квартальна) «Звіт 

про розрахунки за спожиту 

електричну енергію», затвердженої 

Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 10-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

характеристику форм оплати за 

спожиту електричну енергію та 

виставлення рахунків», 

затвердженої Постановою № 450 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 11-НКРЕКП-моніторинг-

постачання (річна) «Звіт про 

звернення та скарги споживачів 

електропостачальника» 

затвердженої Постановою № 450 

 

 

пункту 2.1 Інструкції щодо 

заповнення форми 

звітності  № 12-НКРЕКП-

моніторинг-постачання 

(квартальна) «Звіт про ціни на 

роздрібному ринку електричної 

енергії», затвердженої Постановою 

№ 450 

 

пункту 7.7 глави 7 Порядку 

забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання 

компенсацій споживачам за їх 

недотримання, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 12 червня 

2018 року № 375 (в редакції, що 

діяла з 06 лютого 2021 року) 

 

 

 

 

 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 9 

електропостачальники подають не пізніше ніж через  

50 днів після завершення звітного періоду; 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 10 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого 

року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким визначено, що форму звітності № 12 

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

яким, зокрема визначено, що електропостачальник 

щороку до 20 лютого року, наступного за звітним, надає 

до НКРЕКП інформацію щодо дотримання загальних та 

гарантованих стандартів якості електропостачання за 

формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку. 

Інформація надсилається до НКРЕКП в електронному 

вигляді у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: 

sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої 

особи ліцензіата та/або кваліфікованої електронної 

печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів України 

«Про електронні документи та електронний 

документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20210206#n748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0450874-19/ed20191009#n1080
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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», а саме: 

пункту 1 

 

 

 

 

 

 

 

пункту 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

електричної енергії, подавати до НКРЕКП до 05 березня 

наступного за звітним року копій річної фінансової 

звітності: № 1 «Баланс (звіт про фінансовий стан)»; № 2 

«Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт 

про власний капітал»; примітки до фінансової звітності; 

 

у частині обов’язку ліцензіатів подавати до НКРЕКП 

фінансову звітність  виключно в електронному вигляді  

у форматі Excel з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата 

та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні 

документи та електронний документообіг» та «Про 

електронні довірчі послуги» на адресу 

finstatement@nerc.gov.ua. 

Комісією з перевірки встановлено, що ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» подавало з 

порушенням термінів або не подавало взагалі: 

до НКРЕКП: 

звіт за формою № 3а-НКРЕКП (місячна) за вересень 2022 року з накладеним електронним 

підписом (далі - КЕП) на 7 днів; 

форму звітності № 12-НКРЕКП за ІІ - IV квартали 2020 року в електронному вигляді  

не подано; 

форму № 1-НКРЕКП-моніторинг за 2020 рік з КЕП на 1 день;  

форму № 2-НКРЕКП-моніторинг за 2020 рік з КЕП на 1 день; 

форму № 2-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) за ІІІ та IV квартал 2022 року  

з КЕП на 95 днів та 4 дні відповідно; 

 форму № 3-НКРЕКП-моніторинг:  

- за грудень 2020 року не подано в паперовому вигляді,  

- за січень 2021 року з КЕП з порушенням на 8 днів,  

- за лютий 2021 року з КЕП не подано; 

форму № 9-НКРЕКП-моніторинг:  

- за ІІ- IV квартали 2020 року не подано в паперовому та електронному вигляді,  

- за ІІ квартал 2021 року з КЕП з порушенням на 1 день; 

форму № 10-НКРЕКП-моніторинг з КЕП за 2020 рік на 1 день; 

форму № 11-НКРЕКП-моніторинг з КЕП за 2020 рік на 1 день; 

форму № 12-НКРЕКП-моніторинг:  

за І квартал 2021 року з КЕП не подано,   

за ІІ та ІІІ квартал 2021 року з порушенням на 14 та 92 дні відповідно.  

інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг 

електропостачальника та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів 

якості надання послуг за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375 за 2020 рік в 

електронному вигляді з накладеним КЕП не подано; 
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фінансову звітність: 

за 2020 рік з порушення терміну на 46 днів, 

за  ІІІ квартал 2021 року не подано в електронному вигляді з КЕП. 

 

Додатково, комісією з перевірки зафіксовано: 

Під час проведення планової перевірки Ліцензіатом було подано: 

- Звіт за формою № 3-НКРЕКП-моніторинг-постачання (місячна)  за грудень 2020 року 

супроводжуючим листом від 01.02.2023 № 2172-Сл-100-0223, за лютий 2021 року 

супроводжуючим листом від 01.02.2023 № 2172-Сл-99-0223; 

- Звіт за формою № 9-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) за ІІ - IV квартали 

2020 року подано супроводжуючим листом від 01.02.2023 № 2172-Сл-101-0223; 

- Звіт за формою № 12-НКРЕКП-моніторинг-постачання (квартальна) за І квартал  

2021 року подано супроводжуючим листом від 01.02.2023 № 2172-Сл-102-0223; 

- Фінансову звітність за ІІІ квартал 2021 року з КЕП з супроводжуючим листом  

№ 2172-Сл-98-0223 від 01.02.2023. 

 

Відповідно до пояснень, наданих Ліцензіатом листом від 10.02.2023 № 217007.2-Сл-141-

0223, Товариство сформувало звітність за формою № 3а-НКРЕКП (місячна) за вересень  

2022 року та 25 жовтня 2022 р. відправило на електронну адресу НКРЕКП: zvit3m@nerc.gov.ua 

з накладенням кваліфікованого електронного підпису директора. Однак, враховуюче відсутність 

світла, перебої з інтернетом, оголошення тривалих сигналів «Повітряна тривога», внаслідок 

введення військового стану в Україні, Товариство не отримало від НКРЕКП підтвердження 

про отримання звітності. 

Також, відповідно до пояснень Ліцензіата, 08.02.2023 Товариством відправлено до 

НКРЕКП на відповідні електронні адреси електронні форми звітності з КЕП, а саме  

№ 12-НКРЕКП-постачання (квартальна) за ІІ - IV квартали 2020 року та інформацію щодо 

дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника 

та сум наданих компенсацій за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг 

за формою згідно з додатком 8 до Порядку № 375 за 2020 рік. 
 

2 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 29 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 
 

щодо обов’язку електропостачальника  дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії; 

 

у частині обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на 

ринку електричної енергії. 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що станом на 31.12.2022  

у ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» по договорам купівлі-продажу електричної енергії  

з                                 рахується, заборгованість у сумі                    (без ПДВ).  

Дана заборгованість сформувалась протягом періоду лютий-березень 2022 року, а саме:  

заборгованість за лютий 2022 року складає                       (без ПДВ),  

за березень 2022 року складає                          (без ПДВ).    

Ліцензіатом зазначено, що заборгованість виникла через несвоєчасні розрахунки 

споживачів ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ за спожиту електричну енергію.  

 

Станом на 10.01.2023 заборгованість ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» по договорам купівлі-

продажу електричної енергії з          у сумі      (без ПДВ)  

не погашена. 

 

Відповідно до пояснень, наданих Ліцензіатом листом від 10.02.2023 № 217007.2-Сл-141-

0223, станом на 31.12.2022 дебіторська заборгованість, яка виникла внаслідок несвоєчасних 
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розрахунків споживачів за електричну енергію складала                . При цьому, Товариство 

вживає всіх можливих заходів для виконання своїх господарських зобов’язань згідно договору 

та погашення існуючої заборгованості перед                      . 
 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти постанову, якою: 
 
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВІННИЦЯГАЗ 

ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-

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

Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.  

 

 

Директор Департаменту             

ліцензійного контролю                                                      Я. Зеленюк 

 



ПРОЄКТ 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

ПОСТАНОВА  

 
___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

Про застереження  

ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» щодо 

недопущення надалі недотримання 

вимог нормативно-правових актів, 

що регулюють функціонування 

ринку електричної енергії, та 

порушення Ліцензійних умов з 

постачання електричної енергії 

споживачу 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, у результаті розгляду __ лютого  

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

Акта планової перевірки від 06 лютого 2023 року № 82, 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, 

на підставі постанови НКРЕКП від 17 січня 2023 року № 98 «Про збільшення 

строку проведення планової перевірки ТОВ «ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 27 грудня 2022 року № 456, 

установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) не дотримано вимоги 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності 

з постачання електричної енергії споживачу, затверджені постановою 

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

постачання електричної енергії споживачу), а саме: 

пункту 1 частини другої статті 57 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

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

регулюють функціонування ринку електричної енергії; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

діяльності постачальника електричної енергії», затвердженої постановою 

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

звітності № 1 електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, 

наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

споживачів електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 2 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

та продажу електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

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

електропостачальники подають щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

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

встановлено, що форму звітності № 4 електропостачальники подають щороку 

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

за спожиту електричну енергію», затвердженої постановою НКРЕКП від  

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

встановлено, що форму звітності № 9 електропостачальники подають не 

пізніше ніж через 50 днів після завершення звітного періоду; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

оплати за спожиту електричну енергію та виставлення рахунків», 

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

встановлено, що форму звітності № 10 електропостачальники подають 

щороку до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

споживачів електропостачальника», затвердженої постановою НКРЕКП від  

29 березня 2019 року № 450, яким встановлено, що форму звітності № 11 

електропостачальники подають щороку до 25 лютого року, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

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

електропостачальники подають щокварталу до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

постачальника електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

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

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

енергії (місячна) складається станом на останнє число звітного періоду  

і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні  

за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного  

за звітним періодом; 

пункту 7.7 глави 7 Порядку забезпечення стандартів якості 

електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 12 червня 2018 року № 375 яким, 

зокрема встановлено, що електропостачальник щороку до 20 лютого року, 

наступного за звітним, надає до НКРЕКП та оприлюднює на своєму 

офіційному вебсайті інформацію щодо дотримання загальних та гарантованих 

стандартів якості електропостачання за формою, наведеною в додатку 8 до 

цього Порядку. Інформація надсилається до НКРЕКП в електронному вигляді 

у форматі «xls» або «xlsx» на адресу: sqr@nerc.gov.ua, у двох примірниках з 

накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи 

ліцензіата та/або кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з 

дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги»; 

Інструкції щодо заповнення форми звітності № 12-НКРЕКП-постачання 

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

постачання електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП від  

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

а саме: 

пункту 2.2 глави 2, яким встановлено, що форма звітності  

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

періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та її територіального органу  

за місцезнаходженням ліцензіата не пізніше ніж через 50 днів після звітного 

періоду, 

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

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

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

ліцензіата; 

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», а саме: 
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пункту 1 щодо обов’язку ліцензіатів, подавати до НКРЕКП до 05 березня 

наступного за звітним року копій річної фінансової звітності: № 1 «Баланс 

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

сукупний дохід)»; № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; № 4 «Звіт про власний 

капітал»; примітки до фінансової звітності, 

пункту 2 щодо обов’язку ліцензіатів подавати до НКРЕКП фінансову 

звітність виключно в електронному вигляді у форматі Excel з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи ліцензіата та/або 

кваліфікованої електронної печатки ліцензіата з дотриманням вимог законів 

України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про 

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

пункт 2.2 Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу, 

а саме: 

підпункт 7 щодо обов’язку ліцензіата надавати до НКРЕКП документи 

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

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

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

встановлені НКРЕКП, 

підпункт 29 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та  

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

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ» (код ЄДРПОУ 39593306) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з постачання електричної енергії споживачу. 

 

 

Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 

 


