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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП  

«Про застереження ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 

щодо недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів,  

що регулюють функціонування ринку електричної енергії,  

та порушення Ліцензійних умов з виробництва електричної енергії»  

та проєкту розпорядження НКРЕКП  

«Про усунення порушень ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 
 

На підставі 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 28 лютого 

2023 року № 379 «Про збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ 

ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» та посвідчення на проведення перевірки від 07 лютого 2023 року № 112 

НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» (код ЄДРПОУ 36461547) (далі –  

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА», 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 Товариства з 27 листопада 2019 року по 31 грудня 

2022 року, за результатами якої складено Акт планової перевірки від 03 березня 2023 року № 133 

(Акт № 133).  
 

Відповідно до вимог положень пункту 7.1 глави 7 Порядку контролю Ліцензіат, 

діяльність якого перевірялася, має право надати письмові пояснення та обґрунтування щодо 

проведеної перевірки та/або виявлених порушень у строк до п'яти робочих днів з дня 

отримання акта про результати перевірки. 
 

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» листом від 09.03.2023 № 41 надало до НКРЕКП 

письмові пояснення до Акта планової перевірки від 03 березня 2023 року № 133 (далі – Письмові  

пояснення Ліцензіата).  

Так, Актом № 133 встановлено наступне:  

№  
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 9 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20.10.2020) та підпункту 

8 пункту 2.2 Ліцензійних умов з 

виробництва електричної енергії 

 

 

 

пункту 2.2 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про 

використання палива ліцензіатом 

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; 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності 

№ 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, наступного 

після звітного) поштою на паперовому носії та 

електронною поштою до НКРЕКП та відповідного 

територіального органу НКРЕКП; 
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з виробництва електричної та 

теплової енергії»,  

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 
 

пункту 2.3 розділу 2 Інструкції 

щодо заповнення форми звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво 

(квартальна) «Звіт про 

ліцензовану діяльність суб’єктів 

господарювання з виробництва 

електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою НКРЕ  

від 04.10.2012 № 1257 

 

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 

заповнення форми звітності № 4-

НКРЕКП) (у редакції , що діяла  

до 19 лютого 2021 року) 
 

 

 

 

 

пункту 2.2 глави 2 Інструкції щодо 

заповнення форми звітності  

№ 4-НКРЕКП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щодо обов’язку ліцензіата надавати форму звітності 

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво щокварталу (не пізніше 

25 числа наступного місяця після звітного періоду) 

поштою на паперовому носії та електронною поштою 

до НКРЕКП та відповідного територіального органу 

НКРЕКП; 

 

 

 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

та її територіального органу у відповідному регіоні за 

місцезнаходженням ліцензіата форму № 4-НКРЕКП 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; 

 

в частині обов’язку ліцензіата подавати до НКРЕКП 

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; 
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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 НКРЕКП  

від 20 грудня 2019 року № 2897  

(у редакції, що діяла до 19.02.2021) 

 

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 

 

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 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 29.03.2019 № 450 

 

пункту 1 постанови НКРЕКП  

від 11.05.2017 № 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»  
 

щодо 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 подання форми звітності № 1 В щороку  

до 25 лютого року, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 2 щокварталу до                   

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності № 3 щокварталу до 

25 числа місяця, наступного за звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

 

щодо подання форми звітності  

№ 4 В щомісяця до 25 числа місяця, наступного за 

звітним періодом; 

 

 

 

 

 

 

в частині надання копії скороченої за показниками 

річної фінансової звітності (№ 1 «Баланс», № 2 «Звіт про 

фінансові результати (звіт про сукупний дохід)») до 

НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП  

до 05 березня наступного за звітним року. 
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ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» надавало форми звітності № 1-НКРЕ (місячна) та  

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) із порушенням термінів, а саме: 

за формою № 1-НКРЕ (місячна): 

2019 рік 

до НКРЕКП: 

за листопад – на 169 днів, 

за грудень – на 139 днів;  

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 

за грудень – на 36 днів. 

 

за формою № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна): 

2019 рік 

до НКРЕКП: 

за IV квартал – 127 днів;  

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 

за IV квартал – 24 днів. 

 

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» не надало взагалі до Сектору НКРЕКП у 

Закарпатській області звітність за формою № 1-НКРЕ (місячна) за листопад 2019 року, а також 

в електронному вигляді до НКРЕКП за формою № 1-НКРЕ (місячна) за листопад, грудень  

2019 року та звітність за формою № 6-НКРЕ (квартальна) за ІV квартал 2019 року. 
 

В ході проведення перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» листом  

від 27.02.2023 № 30 надало до Сектору НКРЕКП форму звітності №1-НКРЕ (місячна) за 

листопад 2019 та направило електронною поштою до НКРЕКП звітність за формою  

№ 6-НКРЕ (квартальна) за ІV квартал 2019 року та звітність № 1-НКРЕ (місячна) за листопад, 

грудень 2019 року. 
 

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» надавало до НКРЕКП та до Сектору НКРЕКП у 

Закарпатській області форми звітності № 4а-НКРЕКП (місячна), № 4-НКРЕКП (квартальна) та 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) в паперовому вигляді із порушенням термінів, 

а саме: 

за формою № 4а-НКРЕКП (місячна): 

2019 рік 

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 

за грудень – на 24 дні, 

до НКРЕКП:  

за грудень – на 115 дні; 

2020 рік 

до НКРЕКП:  

за січень – на 86 днів, 

за лютий – на 57 днів; 
 

за формою № 4-НКРЕКП (квартальна): 

2020 рік 

до НКРЕКП:  

 за І квартал – на 7 днів, 

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 

за І квартал – на 25 дні; 
 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) 

2019 рік  

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 

за IV квартал- на 17 днів; 

2020 рік 

до Сектору НКРЕКП у Закарпатській області: 
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за І квартал – на 28 днів; 

до НКРЕКП:  

за І квартал – на 11 днів; 

2021 рік 

до НКРЕКП (в електронному вигляді):  

за ІV квартал – на 1 день. 

 

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» не надало взагалі до НКРЕКП: 

звітність за формою № 4-НКРЕКП (квартальна) за ІV квартал 2019 року, а також в 

електронному вигляді за ІV квартал 2019 року; 

Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна) за  IV квартал 2019 року. 

 

В ході проведення перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» листом                              

від 27.02.2023 № 31 надало підтвердження направлення електронною поштою з накладенням 

кваліфікованого електронного підпису до НКРЕКП звітності за формою № 4-НКРЕКП 

(квартальна) за ІV квартал 2019 року та  Додаток 3 до форми № 4-НКРЕКП (квартальна)  

за  IV квартал 2019 року. 

 

Товариство подавало до НКРЕКП форми звітності, передбачені постановою НКРЕКП  

від 29.03.2019 № 450, з порушенням терміну, а саме: 

в електронному та в паперовому вигляді: 

№ 1 В-НКРЕКП за 2019 рік – на 86 днів,  

№ 2-НКРЕКП за IV квартал 2019 рік – 115 днів, за I квартал 2020 рік – 24 днів,  

№ 3-НКРЕКП за IV квартал 2019 рік  – 115 днів, за I квартал 2020 рік – 24 днів,  

№ 4 В-НКРЕКП за листопад 2019 року – на 148 днів, за грудень 2019 року – 115 днів, за 

січень 2020 рік – 86 днів, за лютий 2020 рік – 57 днів, за березень 2020 рік – 24 днів; 
 

з накладенням кваліфікованого електронного підпису: 

№ 4 В-НКРЕКП за березень 2022 року - на 4 дні, за червень 2022 року - на 7 днів, за 

вересень - 6 днів, грудень 2022 року - на 5 днів. 

 

Товариство не подало копію фінансової звітності до Сектору НКРЕКП у Закарпатській 

області за 2019 рік та подало фінансову звітність, передбачену постановою НКРЕКП  

від 11.05.2017 № 624, з порушенням терміну, а саме до НКРЕКП за 2019 рік на 323 дні. 
 

В ході проведення перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» листом від 

23.02.2023 № 29 надало до Сектору НКРЕКП у Закарпатській  області  копію фінансового звіту  за 

2019 рік. 

 

2 пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

підпункту 7 пункту 2.2 (у редакції, 

що діяла до 20.10.2020)  

та підпункту 6 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; 

 

у частині обов’язку ліцензіата забезпечити 

функціонування веб-сайту в мережі Інтернет, у якому, 

зокрема, вказати засоби комунікації (у тому числі 

номер телефону для звернення) та іншу інформацію, 

що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 
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ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» забезпечено функціонування персонального 

вебсайту у мережі Інтернет за посиланням: https://energogerela.webnode.com.ua. 

На вказаному вебсайті в розділі «Контакти» наявні поштова адреса та адреса електронної 

пошти для прийому повідомлень, але не зазначений номер телефону для звернення. 

 

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП, Ліцензіатом було 

усунуто зазначене порушення під час проведення перевірки шляхом розміщення на власному 

вебсайті https://energogerela.webnode.com.ua у розділі «Контакти» контактного номеру 

телефону для звернень. 

 

3 пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

пункту 10 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

пункту 2.5 Типового договору про 

надання послуг з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) 

управління, що є Додатком 5 до 

Кодексу системи передачі 

 

пункту 3.2.1 Типового договору про 

надання послуг з диспетчерського 

(оперативно-технологічного) 

управління, що є Додатком 5 до 

Кодексу системи передачі 

 

підпункту 34 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020) 

та підпункту 33 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

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 виробника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;  

 

щодо обов’язку виробника сплачувати своєчасно та 

в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку 

електричної енергії, та 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  визначено обов’язок Користувача своєчасно 

та в повному обсязі здійснювати розрахунки за 

Договором; 

 

 

 

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. 

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. 

На підставі 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, між ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» та ПрАТ 

«НЕК «УКРЕНЕРГО» укладено Договір від 17.02.2020 № 1545-03015 про надання послуг з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. 

https://energogerela.webnode.com.ua/
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Відповідно до умов вищезазначеного Договору ОСП (ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО») 

зобов’язується надавати послугу з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

об’єктами Користувача (ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА») у складі об’єднаної 

енергетичної системи ОЕС України, а саме забезпечити надійне та ефективне функціонування 

ОЕС України, зокрема безперебійне постачання електричної енергії споживачам з додержання 

вимог операційної безпеки, а Користувач зобов’язується здійснювати оплату за послугу 

відповідно до умов цього Договору.  

Відповідно до пункту 2.5 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. 

пункт 2.9. Оплата Послуги здійснюється на підставі рахунків, наданих ОСП або 

самостійно сформованих в електронному вигляді за допомогою Сервісу, за умови наявності 

електронного підпису тієї особи, яка уповноважена підписувати документи в електронному 

вигляді, у порядку, визначеному законодавством. 

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

повному обсязі здійснювати розрахунки за Договором. 
 

Комісією з перевірки проаналізовано платіжні документи про оплату послуги з 

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

2022 року, наданих Товариством. 
 

Комісією з перевірки встановлено, що попередня оплата вартості послуги з 

диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Ліцензіатом не здійснювалась за 

такі періоди (з ПДВ): 

1 платіж березня 2020 року у сумі 1,71 тис. грн, 2 платіж березня 2020 року у сумі                         

1,71 тис. грн та  3 платіж березня 2020 року у сумі 1,48 тис. грн; 

1 платіж травня 2020 року у сумі 2,7 тис. грн та 2 платіж травня 2020 року у сумі                           

2,7  тис. грн; 

2 платіж листопада 2020 року у сумі 1,6  тис. грн та 3 платіж листопада 2020 року у сумі                          

1,4 тис. грн; 

1 платіж січня 2021 року у сумі 2,5 тис. грн та 2 платіж січня 2021 року у сумі                                  

2,5 тис. грн; 

3 платіж липня 2021 року у сумі 4,4 тис. грн; 

1 платіж листопада 2021 року у сумі 2,6  тис. грн та 3 платіж листопада 2021 року у сумі  

0,2 тис. грн. 
 

Станом на кінець грудня 2022 року за послуги з диспетчерського (оперативно-

технологічного) управління за Ліцензіатом обліковується переплата у розмірі 0,8 тис. грн  

(з ПДВ). 

 

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП, Ліцензіатом 

протягом періоду 2020-2022 років в основному здійснювалась попередня оплата вартості 

послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління. За деякі періоди, 

зафіксовані Актом № 133, оплата здійснювалась з порушенням встановлених строків, що 

пов’язано з введенням на всій території України з 12.03.2020 карантину з метою запобігання 

поширенню корановірусу COVID-19. 

 

4 пункту 1 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

щодо обов’язку виробника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з виробництва електричної енергії, інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 
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пункту 2 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

пункту 9 частини четвертої статті 

30 Закону України «Про ринок 

електричної енергії»  

 

 

 

 

 

 

пункту 4.2 Типового договору про 

купівлю-продаж електричної 

енергії за «зеленим» тарифом, 

затвердженим постановою 

НКРЕКП від 26.04.2019 № 641 

 

 

 

 

 

 

 

підпункту 14 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

 

підпункту 32 пункту 2.2  

(у редакції, що діяла до 20.10.2020)  

та підпункту 31 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з виробництва 

електричної енергії 

щодо обов’язку виробника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;  

 

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; 

 

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; 

 

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 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. 
 

 

Відповідно до умов укладеного Договору з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» від  

28.02.2020 № 341/01/20 купівля-продаж електричної енергії здійснюється за умови членства 

продавця (Ліцензіата) за «зеленим» тарифом у балансуючій групі гарантованого покупця.               

ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» включено до балансуючої групи ДП «Гарантований 

покупець» за ЕІС-кодом СВБ учасника ринку з 11.03.2020. 

Згідно з положеннями Додаткової угоди від 11.02.2021 № 430/01/21 до Договору  

від 28.02.2020 № 341/01/20 гарантований покупець зобов’язується надавати, а продавець за 

«зеленим» тарифом зобов’язується отримувати частку відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії гарантованого покупця та здійснювати її оплату відповідно до 

умов цього Договору та законодавства України. Оплата продавцем за «зеленим» тарифом               

(ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА») частки відшкодування вартості врегулювання 

небалансу електричної енергії здійснюється згідно з главою 10 Порядку купівлі гарантованим 

покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 641. 
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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. 

 

Станом на 31.12.2022, за даними бухгалтерського обліку ТОВ «ПРИРОДНІ 

ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА», обліковується заборгованість Товариства за 2022 рік перед                                   

ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» щодо відшкодування гарантованому покупцю частки 

вартості врегулювання небалансу гарантованого покупця у розмірі 2 023,27 тис. грн (з ПДВ), 

яка не сплачена на час проведення перевірки. 

 

Відповідно до Письмових пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП, станом на 

31.12.2022 виникла заборгованість ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за відпущену 

електричну енергію перед Ліцензіатом в сумі 15 713 877 грн, у зв’язку з чим виникла 

заборгованість Ліцензіата за частку відшкодування вартості врегулювання небалансу 

гарантованого покупця станом на 31.12.2022 у сумі 2 023 270 грн. 

Ліцензіат готовий розрахуватися за небаланси гарантованого покупця, але тільки після 

оплати ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» за вироблену електричну енергію перед 

Ліцензіатом. 

 

 

З огляду на зазначене, пропонується 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» Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, застерегти 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 

(код ЄДРПОУ 36461547) 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: 

 

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

завірених копій підтвердних документів, про безумовне виконання умов договору про 

відшкодування частки вартості врегулювання небалансу електричної енергії від 28 лютого  

2020 року № 341/01/20 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 11 лютого 2021 року  

№ 430/01/21), укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», шляхом забезпечення 

розрахунків станом на 31 грудня 2022 року у повному обсязі. 

 

 

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 «ПРИРОДНІ 

ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 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 03 березня 2023 року № 133, 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 28 лютого 2023 року № 379 «Про 

збільшення строку проведення планової перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ 

ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» та посвідчення на проведення планової перевірки  

від 07 лютого 2023 року № 112, установлено, що ТОВАРИСТВОМ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 

(код ЄДРПОУ 36461547) 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: 
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частини четвертої статті 30 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», а саме: 

пункту 1 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 щодо обов’язку ліцензіата виконувати умови договорів, 

укладення яких є обов’язковим для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, 

пункту 9 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 щодо обов’язку ліцензіата сплачувати своєчасно та в 

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

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

пункту 2.2 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 1-НКРЕ (місячна) «Звіт про використання палива ліцензіатом з 

виробництва електричної та теплової енергії», затвердженої постановою 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

енергетики, від 04 жовтня 2012 року № 1257, щодо обов’язку ліцензіата 

надавати форму звітності № 1-НКРЕ щомісяця (до 15 числа місяця, 

наступного після звітного) поштою на паперовому носії та електронною 

поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП; 

пункту 2.3 розділу ІІ Інструкції щодо заповнення форми звітності  

№ 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність 

суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії», 

затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне 

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

обов’язку ліцензіата надавати форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво 

щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) 

поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та 

відповідного територіального органу НКРЕКП; 

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 лютого 2019 року № 282, а саме: 

пункту 2.2 (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)  
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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 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 2.2 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 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

характеристику виробника електричної енергії», затвердженої постановою 

НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов’язку ліцензіата 

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

звітним періодом; 
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пункту 2.1 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

продаж електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП  

від 29 березня 2019 року № 450 (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 глави 2 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 березня 2019 року № 450 (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 глави 2 Інструкції щодо заповнення форми звітності  

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

обсяги виробництва електричної енергії», затвердженої постановою НКРЕКП 

від 29 березня 2019 року № 450, щодо обов’язку виробника подавати форму 

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

періодом; 

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 до НКРЕКП та до територіального органу НКРЕКП у 

відповідному регіоні копії річної фінансової звітності до 05 березня 

наступного за звітним року; 

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: 

пункту 2.5 у частині здійснення розрахунку за надану Послугу на 

умовах часткової попередньої оплати вартості Послуги за поточний 

розрахунковий період, 

підпункту 3.2.1 пункту 3.2 щодо обов’язку Користувача своєчасно та в 

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

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 виконувати умови укладених 

договорів, 

підпункт 33 (у редакції, що діяла до 20 жовтня 2020 року) та  

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’ятої 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 своєчасно та в повному обсязі 

сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та 

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 

«ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» (код ЄДРПОУ 36461547) щодо 

недопущення надалі недотримання вимог нормативно-правових актів, що 

регулюють 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 

«ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» 
 

 

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

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

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», згідно з Актом планової перевірки  

від 03 березня 2023 року № 133, 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 

постанови НКРЕКП від 28 лютого 2023 року № 379 «Про збільшення строку 

проведення планової перевірки ТОВ «ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА», 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг, 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИРОДНІ ЕНЕРГОДЖЕРЕЛА» (код ЄДРПОУ 36461547) 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, яким, зокрема 

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

для чого у строк до 01 червня 2023 року повідомити НКРЕКП,  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів, про 

безумовне виконання умов договору про відшкодування частки вартості 

врегулювання небалансу електричної енергії від 28 лютого 2020 року  

№ 341/01/20 (зі змінами, внесеними додатковою угодою від 11 лютого  

2021 року № 430/01/21), укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ», 

шляхом забезпечення розрахунків станом на 31 грудня 2022 року у повному 

обсязі. 

 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


