
Департамент ліцензійного контролю 

« __ » березня 2023 року 
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 
 

1 
 

Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ТОВ «САНВІН 13» щодо недопущення надалі  

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування  

ринку електричної енергії» 

  та проєкту розпорядження НКРЕКП 

«Про усунення порушень ТОВ «САНВІН 13» 
 

 

 

 

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 21 лютого 2023 

року № 338 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «САНВІН 13» та на 

підставі посвідчення на проведення планової перевірки від 31 січня 2023 року № 100, НКРЕКП 

здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНВІН 13» (код ЄДРПОУ 41378422) (далі – ТОВ «САНВІН 13», 

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 15 листопада 2019 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено 

Акт планової перевірки від 23 лютого 2023 року № 120 (далі – Акт перевірки № 120), одним із 

додатків до якого є Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію. 
 

ТОВ «САНВІН 13» листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1 із додатками до нього надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта перевірки № 120, які опрацьовано. 
 

Так, зазначеним Актом перевірки № 120 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 глави 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  

щодо обов’язку виробника 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 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; 
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від 28.02.2019 № 282,  

(далі – Інструкція № 4-НКРЕКП) 

(у редакції , що діяла  

до 18 лютого 2021 року) 

 

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 28.02.2019 № 282, (далі – 

Інструкція № 4а-НКРЕКП)  

(у редакції , що діяла до 18 

лютого 2021 року) 

 

пункту 2.1. Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 2 В-НКРЕКП-моніторинг-

виробництво (квартальна) 

«Звіт про купівлю-продаж 

електричної енергії», 

затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29.03.2019 № 450 

 

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 29.03.2019 № 450 

 

пункту 7 Порядку розрахунку 

та встановлення ставки 

внесків на регулювання, 

затвердженого постановою 

НКРЕКП від 06 квітня 2017 

року № 491  

(далі – Порядок № 491) 

 

 

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан розрахунків» (далі – форма 

звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та 

теплової енергії (місячна)) до НКРЕКП та її 

територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа 

місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата подавати форму 

звітності № 2 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Комісією з проведення перевірки встановлено, що ТОВ «САНВІН 13» подавало з 

порушенням встановлених термінів наступні форми звітності: 
 

до НКРЕКП (в паперовому вигляді): 

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

використання палива/енергії та стан розрахунків» за липень 2020 року на 1 день; 

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

електричної енергії» (далі – форма № 2-НКРЕКП) за I квартал 2020 рік на 3 дні; 
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- № 3-НКРЕКП-моніторинг-виробництво «Звіт про участь на ринку допоміжних послуг та 

балансуючому ринку» (далі – форма № 3-НКРЕКП) за I квартал 2020 рік на 3 дні; 
 
 

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

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

використання палива/енергії та стан розрахунків» за квітень 2020 року на 1 день; 

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

2020 року на 7 днів; 

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

2020 року на 1 день, за І та ІV квартал 2021 року на 5 та 7 днів відповідно, та за І квартал  

2022 року на 6 днів. 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «САНВІН 13» листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, 

щодо подання окремих форм звітності повідомляє про наступне: 

щодо порушення термінів подання форм звітності у паперовому вигляді відповідно до 

Постанови №282: 

Товариство надавало підтвердження направлення форми звіту № 4а-НКРЕКП за липень 

2020 року та є в матеріалах перевірки, а саме супровідний лист №19/08/02 від 19 серпня 2020 року 

з описом вкладення у цінний лист, які підтверджують відправку звіту 21 серпня 2020 року через 

національного оператора поштового зв'язку - Укрпошта; 

Товариство надає підтвердження направлення форми звіту № 4а-НКРЕКП за квітень 2020 

року, а саме опис вкладення у цінний лист, який підтверджує відправку звіту 19 травня 2020 року 

через національного оператора поштового зв'язку - Укрпошта; 

Товариство надає підтвердження направлення форми звіту № 4-НКРЕКП за І півріччя 2020 

року, а саме опис вкладення у цінний лист, який підтверджує відправку звіту 26 липня 2020 року 

через національного оператора поштового зв'язку – Укрпошта; 
 

щодо порушення термінів подання форм звітності у паперовому вигляді відповідно до 

Постанови №450: 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» №211 від 11 березня2020 року (за наступними змінами та доповненнями) в період з 12 

березня 2020 року до 22 травня 2020 року на всій території України було встановлено карантин. 

Постановою Регулятора «Про запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 в НКРЕКП» 

№18-а від 16 березня 2020 року в редакції від 24 квітня 2020 року, зокрема, було обмежено доступ 

до адміністративного будинку, в якому розміщено центральний апарат та приміщення 

територіальних органів Регулятора, сторонніх осіб на період карантину з 16 березня 2020 року до 

11 травня 2020 року. 

При цьому, зокрема, представники ліцензіатів допускалися до адміністративного будинку, 

в якому розміщено центральний апарат Регулятора, лише у випадку крайньої необхідності та за 

погодженням з керівником апарату. 

Відповідно, у зв'язку з тим, що канцелярія центрального апарату та територіальних 

органів Регулятора не приймала кореспонденцію нарочно та не ставила відмітку про отримання, 

звіти 2-НКРЕКП за І квартал 2020 року та № 3-НКРЕКП І квартал 2020 року були подані 

представником Товариства через скриньку 24 квітня 2020 року. 

Також додатково повідомляємо, що 30 квітня 2020 року було подано коригуючий звіт 2-

НКРЕКП за І квартал 2020 року. 

Таким чином, Товариством вважає, що звіти було подано вчасно. 
 

щодо порушення термінів подання до Управління Регулятора в м. Києві та Київській 

області у паперовому вигляді звіту про сплату внеску на регулювання за формою 20-НКРЕКП 

відповідно до Постанови №491: 

Товариством форму звітності 20-НКРЕКП за 4 квартал 2020 року було відправлено  

28 жовтня 2020 року, що підтверджується описом вкладення в цінний лист; 

Товариством форму звітності 20-НКРЕКП за 1 квартал 2021 року було відправило 

29 січня 2021 року, що підтверджується описом вкладення в цінний лист; 
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Товариством форму звітності 20-НКРЕКП за 4 квартал 2021 року було відправило  

28 жовтня 2021 року, що підтверджується описом вкладення в цінний лист;  

Товариством форму звітності 20-НКРЕКП за 1 квартал 2022 року було відправило 31 січня 

2022 року, що підтверджується описом вкладення в цінний лист. 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що згідно пункту 2.2.  Інструкції щодо 

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

«Звіт про використання палива/енергії та стан розрахунків» (у редакції, що діяла до 19.02.2021) 

Форма звітності № 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової 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. Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в 

Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата 

відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що 

обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий 

(вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим 

робочий день. 
 

ТОВ «САНВІН 13» до своїх поясненнь, наданих листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, надало 

підтвердні документи щодо своєчасності надання форми звітності до НКРЕКП № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за липень 2020 року.  

Відповідно но наданих підтвердних документів форма звітності № 4а-НКРЕКП-

виробництво електричної та теплової енергії (місячна) надана до поштового відділення 

21.08.2020, що підтверджено штемпелем підприємства зв'язку від 21.08.2020, що обслуговує 

ліцензіата. 
 

Отже, в діях Товариства не вбачається порушення 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», атвердженої 

постановою НКРЕКП від 28.02.2019 № 282 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) «Звіт про використання 

палива/енергії та стан розрахунків» до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні 

за місцезнаходженням ліцензіата щомісячно до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом, а 

саме в частині несвоєчасності надання форми звітності до НКРЕКП № 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) за липень 2020 року. 
 
 

Водночас, ТОВ «САНВІН 13» надано підтвердні документи щодо надання форми звітності 

№ 4а-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (місячна) за квітень 2020 року до 

НКРЕКП при цьому підтвердні документи щодо надання форми № 4а-НКРЕКП-виробництво 

електричної та теплової енергії (місячна) за квітень 2020 року доУправління НКРЕКП у м. Києві 

та Київській області ТОВ «САНВІН 13» до своїх поясненнь від 02.03.2023 № 02/03-23/1  

не надавались. 
 

            Згідно пункту 2.2.  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, форма звітності № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії (квартальна) 

складається станом на останнє число звітного періоду наростаючим підсумком з початку звітного 

року і подається до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата 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 

https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6238
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
https://ips.ligazakon.net/document/view/gk44492?ed=2019_12_20&an=6229
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за звітним періодом. Датою подання форми звітності вважається день фактичної її реєстрації в 

Управлінні адміністративної діяльності НКРЕКП, а в разі надсилання її поштою - дата 

відправлення ліцензіатом звітності, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що 

обслуговує ліцензіата. Якщо останній день подання форми звітності припадає на неробочий 

(вихідний або святковий) день, то останнім днем її подання є наступний за вихідним або святковим 

робочий день. 
 

ТОВ «САНВІН 13 до своїх поясненнь, наданих листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, надало 

підтвердні документи щодо своєчасності надання форми звітності до Управління НКРЕКП у  

м. Києві та Київській області № 4-НКРЕКП-виробництво електричної та теплової енергії 

(квартальна) за І півріччя 2020 року, яка була надана до поштового відділення 26.07.2020, що 

підтверджено штемпелем підприємства зв'язку від 26.07.2020, що обслуговує ліцензіата. 

 

Отже, в діях Товариства не вбачається порушення 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 в частині обов’язку 

ліцензіата подавати до НКРЕКП та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата форму звітності № 4-НКРЕКП-виробництво, зокрема,  за I півріччя 

не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, за рік - до 01 березня року, наступного 

за звітним. 

 

    Також,  пунктом 7 Порядку розрахунку та встановлення ставки внесків на регулювання, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 2017 року № 491, 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. 
 

    Актом перевірки № 120 зафіксовано кінцеві дати подання Ліцензіатом звіту про сплату 

внеску на регулювання, а саме: 
за ІV квартал 2020 року – 03.11.2020; 

за І квартал 2021 року – 02.02.2021; 

за ІV квартал 2021 року – 02.11.2021; 

за І квартал 2022 року – 01.02.2022. 
 

 ТОВ «САНВІН 13» надано підтвердні документи щодо своечасності надання форми 

звітності форми звітності до Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області № 20-НКРЕКП 

(квартальна) «Звіт про сплату внеску на регулювання», за ІV квартал 2020 року, за І та ІV 

квартал 2021 року та за І квартал 2022 року, які були надані до поштового відділення 

28.10.2020, 29.01.2021, 28.10.2021, 31.01.2022,  що підтверджено штемпелем підприємства 

зв'язку від 28.10.2020  29.01.2021, 28.10.2021 та від 31.01.2022 відповідно. 

 

Отже, в діях Товариства не вбачається порушення пункту 7 Порядку розрахунку та 

встановлення ставки внесків на регулювання, затвердженого постановою НКРЕКП від 06 квітня 

2017 року № 491, 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. 
 

 

2 

пункту 1 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0491874-17#n46
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пункту 2 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

пункту 10 частини четвертої 

статті 30 Закону 

 

 

 

підпункту 33 пункту 2.2 глави 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 виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 

 

в частині обов’язку своєчасно та в повному обсязі 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та за послуги, що надаються на 

ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку ліцензіата своєчасно та в повному 

обсязі 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. 

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 «САНВІН 13» та    укладено Договір  

                                                                                                                                   

                      (далі – Договір). 

Відповідно до положень                           Договору   

 

 

 

 

 

 

 
 

Комісією з перевірки встановлено, що попередня оплата вартості послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Ліцензіатом не здійснювалась за: 

- 3 платіж за квітень 2021 року у сумі                  грн (з ПДВ); 

- 2 платіж травня 2021 року у сумі                 грн. (з ПДВ) та 3 платіж за травень 2021 

року у сумі                   грн. (з ПДВ); 

- 2 платіж серпня 2022 року у сумі             грн. (з ПДВ) та 3 платіж за серпень 2022 року 

у сумі                  грн. (з ПДВ); 

- 2 платіж вересня 2022 року у сумі               грн. (з ПДВ) та 3 платіж за вересень 2022 

року у сумі                   грн. (з ПДВ); 
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- 2 платіж жовтня 2022 року у сумі                грн. (з ПДВ) та 3 платіж за жовтень 2022 

року у сумі                 грн. (з ПДВ); 

- 2 платіж листопада 2022 року у сумі                   грн. (з ПДВ) та 3 платіж за листопад 

2022 року у сумі                грн. (з ПДВ); 

- 2 платіж грудня 2022 року у сумі               грн. (з ПДВ) та 3 платіж за листопад 2022 

року у сумі           грн (з ПДВ). 
 

Таким чином, ТОВ «САНВІН 13» не забезпечено вчасну попередню оплату   

 

 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «САНВІН 13» листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, 

Товариство зазначає, що під час перевірки невірно визначено суму оплати за  

                                                                                                     на умовах,  

                                                      , а саме: 2 та 3 платіж серпня 2022 року; 2 та 3 платіж 

вересня 2022 року; 2 та 3 платіж жовтня 2022 року; 2 та 3 платіж листопада 2022 року; 2 та 3 

платіж грудня 2022 року.  

При цьому, ТОВ «САНВІН 13» зазначає (мовою документа): «…що 6 травня 2022 року 

Товариство було подано до НЕК «Укренерго» повідомлення з оновленими плановими обсягами 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2022 рік…». 
 

Департамент ліцензійного контролю зазначає, що ТОВ «САНВІН 13» у своїх  

поясненнях, наданих листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, погоджується з висновками комісії з 

проведення перевірки, що попередню оплату вартості послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління не здійснено в повному обсязі за квітень 2021 року, а саме - 3 платіж 

та за травень 2021 року, а саме – 2 та 3 платіж. 

Водночас Ліцензіатом не надано до НКРЕКП та комісії з проведення перевірки належним 

чином оформлених копій підтвердних документів, щодо оновлених планових обсягів послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2022 рік, які було подано до  

НЕК «Укренерго» 6 травня 2022 року. 
 

 

3 

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  

 

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 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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови 

договорів, укладення яких є обов’язковим для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії; 
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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 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 

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.  

Так, 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 діяла до 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 умов укладеного Договору   

                              та Додаткової угоди до нього  

 

  

Згідно з положеннями Додаткової угоди  
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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. 
 

Інформація стосовно стану розрахунків Товариства 

 

                                                               за період січень 2021 року – грудень 2022 року. 
 

Період 

Заборгованість (+)/ 

передоплата (-)  

на початок періоду, 

тис. грн (з ПДВ) 

Вартість, тис. 

грн (з ПДВ) 

Оплата, тис. 

грн (з ПДВ) 

Заборгованість (+)/ 

передоплата (-)  

на кінець періоду, 

тис. грн (з ПДВ) 

2021 

Січень (акт від 31.01.2021)     

Лютий (акт від 28.02.2021)     

Березень (акт від 31.03.2021)     

Квітень (акт від 30.04.2021)     

Травень у т.ч.:     

травень (акт від 16.06.2021)     

акт коригування від 24.05.2021 за 

лютий 2021 
    

акт коригування від 24.05.2021 за 

березень 2021 
    

Червень (акт від 16.07.2021)     

Липень (акт від 31.07.2021)     

Серпень у т.ч.:     

Серпень (акт від 16.09.2021)     

акт коригування від 17.08.2021 за 

березень 2021 
    

Вересень (акт від 30.09.2021)     

Жовтень у т.ч.:     

жовтень (акт від 16.11.2021)     

акт коригування від 25.10.2021 за 

січень 2021 
    

Листопад (акт від 16.12.2021)     

Грудень (акт від 31.12.2021)     

Всього 2021 рік     

2022 

Січень (акт від 16.02.2022)     

Лютий (акт від 16.03.2022)*     

Березень (акт від 10.06.2022)*     

Квітень (акт від 24.05.2022)*     

Травень (акт від 04.07.2022)*     

Червень (акт від 19.07.2022)*     

Липень (акт від 16.08.2022)*     

Серпень у т.ч.:     

серпень (акт від 30.09.2022)*     
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акт коригування від 26.08.2022 за 

червень 2021  
    

акт коригування від 30.08.2022 за 

серпень 2021  
    

Вересень у т.ч.:     

Вересень  (акт від 21.10.2022)*     

акт коригування від 13.09.2022 за 

вересень 2021  
    

акт коригування від 27.09.2022 за 

листопад 2021  
    

акт коригування від 29.09.2022 за 

грудень 2021  
    

акт коригування від 30.09.2022 за 

березень 2022* 
    

Жовтень      

Листопад      

Грудень      

Всього 2022 рік     

            *станом на момент перевірки акти Товариством не підписані  
 

Станом на 31.12.2022, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «САНВІН 13», обліковується 

заборгованість перед                                                       за несплату частки відшкодування 

гарантованому покупцю вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця  

у розмірі                          грн (з ПДВ). 

Довідково: 

Станом на 31.12.2022 за даними бухгалтерського обліку Ліцензіата заборгованість  

                                                                           перед ТОВ «САНВІН 13» за продану Ліцензіатом 

електричну енергію становила                            грн (з ПДВ). 
 

Відповідно до пояснень, наданих ТОВ «САНВІН 13» листом від 02.03.2023 № 02/03-23/1, 

Товариство підтверджує несплату частки відшкодування вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії за період лютий-вересень 2022 року. 

ТОВ «САНВІН 13» не погоджується із розрахунком сум, що підлягають сплаті згідно Актів 

приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання небалансу електричної енергії, 

отриманих від                                                                  , так як зазначені акти не дозволяють 

здійснити перевірку правильності розрахунку частки небалансу через брак в електронному 

кабінеті Товариства вихідних даних для розрахунків, а також не враховують інформацію щодо 

невідпущеної електричної енергії генеруючими одиницями Товариства у результаті виконання 

команд НЕК «Укренерго» на зменшення навантаження. 

ТОВ «САНВІН 13» зазначає, що                                                                    не надано дані всіх 

складових формули розрахунку частки небалансу для перевірки правильності розрахунку частки 

небалансу, при цьому частка небалансу була розрахована із застосуванням формули розрахунку 

частки небалансу, яку 8 вересня 2022 року Верховним Судом у справі № 640/4069/21 за позовом 

ТОВ «Ресурсекоенерго» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах 

енергетики та комунальних послуг (далі - «НКРЕКП»), було скасовано. 

ТОВ «САНВІН 13» щомісячно письмово повідомляло   

про зауваження до Актів приймання-передачі частки відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії, отриманих від                                                       , та вимагало 

здійснити перерахунок сум, що підлягають сплаті. 

Товариство підтверджує свою готовність оплатити власні небаланси за умови 

перерахунку суми частки небалансу електричної енергії з лютого 2022 року з урахуванням рішення 

Верховного Суду у справі № 640/4069/21 від 8 вересня 2022 року. 
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Довідково: 
 

ТОВ «САНВІН 13» здійснює діяльність з виробництва електричної енергії із використанням 

альтернативних джерел енергії (енергії сонця) з січня 2020 року на власній СЕС встановленою 

потужністю 20 034,00 кВт. 

 

З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 

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

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» застерегти ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «САНВІН 13» (код ЄДРПОУ 41378422) щодо недопущення 

надалі 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 «САНВІН 13»  

(код ЄДРПОУ 41378422) у строк до 01 липня 2023 року повідомити НКРЕКП та Управління 

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

документів, про безумовне виконання умов договору про відшкодування частки вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії від 02 жовтня 2019 року № 783/01 (зі змінами), 

укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення у повному обсязі 

розрахунків за періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 23 лютого 2023 року № 120. 

 

 

 

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 «САНВІН 13» 

щодо недопущення надалі 

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 __ березня  

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

планової перевірки від 23 лютого 2023 року № 120, 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, постанови НКРЕКП від 21 лютого 2023 року № 338 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «САНВІН 13» та 

посвідчення на проведення планової перевірки від 31 січня 2023 року № 100, 

установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«САНВІН 13» (код ЄДРПОУ 41378422) 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: 

частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», а саме: 



2 

пункту 1 щодо обов’язку виробника дотримуватися ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії, 

інших нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, 

пункту 2 щодо обов’язку виробника укладати договори, обов’язкові для 

здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови 

таких договорів, 

пункту 9 щодо обов’язку виробника 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 щодо обов’язку виробника сплачувати своєчасно та в 

повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку 

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

енергії; 

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 грудня 2019 року № 2897 (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 2.1 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; 

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, а саме: 
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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, якими 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; 

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

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 виконувати умови укладених 

договорів, 

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 33 щодо обов’язку ліцензіата своєчасно сплачувати за 

послуги, що надаються на ринку електричної енергії. 

 

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

комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 

 

ПОСТАНОВЛЯЄ:  
 

Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«САНВІН 13» (код ЄДРПОУ 41378422) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 
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функціонування ринку електричної енергії та порушення Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії. 

 

 

Голова НКРЕКП            К. Ущаповський 

 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 

 

 

Про усунення порушень 

ТОВ «САНВІН 13» 

 

 

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 23 лютого 2023 року № 120, 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 

«САНВІН 13» (код ЄДРПОУ 41378422) усунути порушення 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, якими 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,  

для чого у строк до 01 липня 2023 року повідомити НКРЕКП та 

Управління НКРЕКП у м. Києві та Київській області, з наданням належним 

чином завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання 

умов договору про відшкодування частки вартості врегулювання небалансу 

електричної енергії від 02 жовтня 2019 року № 783/01, укладеного з ДП 

«ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення у повному обсязі 

розрахунків за періоди, зазначені в Акті планової перевірки від 23 лютого 2023 

року № 120. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


