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Обґрунтування 

до проєкту постанови НКРЕКП «Про застереження  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» щодо недопущення надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної 

енергії, та порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії 

споживачу та здійснення заходів державного регулювання»  

та проєкту розпорядження «Про усунення порушень  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 
 

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 посвідчень на проведення планової перевірки від 30 січня 2023 року № 98 та 

від 21 лютого 2023 року № 130, НКРЕКП здійснено планову перевірку дотримання 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (код 

ЄДРПОУ 41835359) (далі – ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», 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 01 січня 2021 року по 31 грудня 2022 року, за результатами якої складено 

Акт від 03 березня 2023 року № 132. Також, Товариством надано наказ та Інструкцію 

про порядок ведення обліку, зберігання, використання і зницення документів та інших 

матеріальних носіїв інформації з обмеженим доступом з грифом «ДСК», «КТ», «КІ» в 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». 
 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» листом від 09.03.2023 № 02.1.13-1808 надало до 

НКРЕКП письмові пояснення до Акта планової перевірки від 03 березня 2023 року № 132.  
 

Так, зазначеним Актом планової перевірки від 03 березня 2023 року № 132 

встановлено наступне:  

№ 
п/п Виявлене порушення Суть порушення 

1 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 7 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; 

 

щодо обов’язку електропостачальника сплачувати 

своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, 

куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що 

надаються на ринку електричної енергії; 

 

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 
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Між ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та                                                                       укладений 

договір від                №             , предметом якого є купівля електричної енергії в обсягах, 

необхідних для постачання побутовим споживачам. 

За даними бухгалтерського обліку, по договору від                №                           обсяг 

закупленої електричної енергії за січень-грудень 2022 року становив                    МВт*год, 

вартістю                         грн (з ПДВ), проведена оплата в сумі                        грн. 

Заборгованість станом на 31.12.2022 становила –                       грн. 
 

Довідково: 16 січня 2023 року між ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та                        підписаний 

акт зарахування зустрічних однорідних вимог на суму                             грн. Заборгованість 

станом на 13.02.2023 становить –                      (                         грн за березень 2022 року,                

грн за липень 2022 року та                       грн за серпень 2022 року). 

 

Також, комісією з перевірки встановлено, що станом на 31 грудня 2022 року Ліцензіат 

має заборгованість за отримані послуги з розподілу електричної енергії за грудень 2022 року 

перед                                         в сумі                             грн.  
 

Довідково: Станом на 01.03.2023 заборгованість перед                  становить                 грн. 

 

Відповідно до пояснень Ліцензіата, наданих до НКРЕКП листом від 09.03.2023  

№ 02.1.13-1808, на період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19), та військового стану, введеного в Україні в зв’язку із 

повномасштабним вторгненням Росії, заборонено припинення/зупинення надання житлово-

комунальних послуг громадянам України у разі їх не оплати або оплати не в повному обсязі та 

заборона відключення критичної інфраструктури. 

3 огляду на заборону припинення електропостачання на період карантину та військового 

стану, Товариство спостерігає стрімкий приріст дебіторської заборгованості, значна 

частина споживачів електричної енергії фактично відмовляється здійснювати оплату за 

поставлену електричну енергію. Заборона відключення електропостачання на цей період та 

застосування штрафних санкцій до боржників було «соціальним рішенням», проте, такі заходи 

сприймаються споживачами як дозвіл не платити за комунальні послуги у цей період. 

Рівень оплати послуг з електропостачання критично погіршився, суттєво зменшилися 

надходження грошових коштів до постачальників універсальних послуг, що позначилося на 

здатності виконувати договірні зобов’язання перед іншими учасниками ринку, зокрема перед 

оператором системи передачі та ОСР. 

В умовах кризи Товариство вимушено в першу чергу проводити платежі за придбану 

електричну енергію на сегментах ринку, а вже в подальшому - сплачувати послуги з передачі 

та розподілу, 

Товариством проводилася роз’яснювальна робота серед споживачів щодо необхідності 

дотримання платіжної дисципліни та недопущення нарощування заборгованості за спожиту 

електричну енергію. Зі споживачами, що систематично порушували розрахунки, ведеться 

претензійно-позовна робота. 

Проте, враховуючи загальне погіршення матеріального стану населення України, 

спричинене економічною кризою та військовим станом, в комплексі з наявною забороною 

постачальникам універсальних послуг здійснювати припинення/зупинення постачання 

електричної енергії побутовим споживачам, вищевказані заходи не мали суттєвого впливу на 

покращення фінансового стану Товариства. 

Товариство вживало усіх наявних у своєму розпорядженні заходів для покращення стану 

розрахунків за надані послуги з передачі електричної енергії, за куповану на сегментах ринку 

електричну енергію, зокрема залучало кредитні кошти на покриття вказаних витрат, що 

підтверджується довідкою АБ «УКРГАЗБАНК». 

Окрім вищезазначеного, на фінансовий стан Товариства впливає заборгованість  

ДП «Гарантований покупець» за послуги із забезпечення доступності електричної енергії для 

побутових споживачів. 

Станом на 03.03.2023 заборгованість                       перед Товариством становить         грн 
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і Товариство не може належним чином виконувати свої зобов’язання. 
2 пункту 1 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

 

 

пункту 2 частини другої статті 57 

Закону України «Про ринок 

електричної енергії» 

 

підпункту 13 пункту 2.2 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу  

щодо обов’язку електропостачальника дотримуватися 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності з 

постачання електричної енергії споживачу та інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії; 

 

щодо обов’язку електропостачальника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної 

енергії, та виконувати умови таких договорів; 

 

щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку 

електричної енергії, та виконувати умови таких 

договорів. 

З 01 лютого 2021 року ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» є учасником балансуючої групи  

                                               . 

Комісією з перевірки встановлено, що відповідно пункту 4.19 Договору «Про участь  

у балансуючій групі» від                    №                     (в редакції від 20.07.2021), підписаного між 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та                                  , ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», за куплену 

електричну енергію для врегулювання небалансів, як Учасник балансуючої групи (Учасник), 

має заборгованість перед        за 2022 рік у розмірі  

                           грн.  

 

Довідково: ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», за куплену електричну енергію для врегулювання 

небалансів, як Учасник балансуючої групи (Учасник), перед                            за 2021 рік має 

переплату у сумі                            грн. 

У свою чергу, заборгованість                                      , як сторони відповідальної  

за баланс (СВБ), перед ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» за куплену електричну енергію  

для врегулювання небалансів за 2021 рік становить              грн (квітень – грудень), за  

2022 рік заборгованість становить                         грн. 
3 підпункту 5 пункту 2.3 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу 

щодо обов’язку Ліцензіата застосовувати ціну (тариф) 

на послуги постачальника універсальних послуг, 

визначену, зокрема постановами НКРЕКП від 02.12.2020 

№ 2280 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» та від 17.12.2021 № 2681 «Про встановлення 

тарифу на послуги постачальника універсальних послуг 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

2021 рік 

Постановою НКРЕКП від 02.12.2020 № 2280 «Про встановлення тарифу  

на послуги постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» затверджено тариф 

на послуги постачальника універсальних послуг на 2021 рік. 

Загальні витрати від надання послуг постачальника універсальної послуги за 2021 рік 

склали 3 642 131 тис. грн (без ПДВ), в тому числі: 

-операційні витрати в сумі 138 214  тис. грн; 

-витрати на купівлю електричної енергії в сумі 1 096 198  тис. грн; 

-витрати на оплату послуг ОСР в сумі 1 751 674  тис. грн; 

- витрати на оплату послуг ОСП в сумі 437 006  тис. грн; 

-витрати на виконання обов’язків щодо купівлі електричної енергії за «зеленим тарифом» 

у приватних домогосподарств в сумі 219 039 тис. грн. 

Фактичний обсяг поставленої електричної енергії у порівнянні з плановим рівнем 

збільшився на 29 771 МВт*год, або на 2,04%. 

 



4 

 

 

За підсумками діяльності у 2021 році комісія з перевірки встановила, що у ТОВ «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» перевитрати  за статтями становили 10 461 тис. грн: 

Елементи витрат тис. грн 

Електроенергія для господарчих потреб 33 

Транспортні послуги 107 

Сировина і матеріали 29 

Витрати на оплату праці 92 

Відрахування на соціальні заходи 3 

Витрати на зв’язок 66 

Витрати на службові відрядження 15 

Витрати на обслуговування програмного забезпечення 28 

Витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення («Укрпошта»,  

АТ «Ощадбанк», інші банки) 
4 173 

Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних 

рахунків зі спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків 
3 

Внески на регулювання 1 177 

Витрати на охорону праці 4 

Аудиторські послуги 3 

Юридичні послуги, судові витрати 187 

Плата за оренду 14 

Канцелярські витрати 90 

Утримання ЦОК 207 

Утримання кол-центрів 10 

Друк рахунків 295 

Інформаційно-консультаційні послуги 42 

Нотаріуси, довідки, дозволи 16 

Підготовка кадрів 2 

Доставка рахунків 1 726 

Послуги оператора ринку 12 

Відшкодування витрат за послуги підключення та відключення споживачів до мереж 401 

Поштові витрати 661 

Штрафи, пені 141 

Нарахування резерву сумнівних боргів 924 

Всього: 10 461 

 

Проаналізувавши надані Ліцензіатом пояснення, комісія з перевірки вважає 

обґрунтованими перевитрати на загальну суму 1 189 тис. грн.  

Елементи витрат тис. грн 

Внески на регулювання 1 177 

Послуги оператора ринку 12 

Всього: 1 189 

 

Сума недофінансування статей структури тарифів на послуги постачальника 

універсальних послуг за 2021 рік – відсутня. 

  

2022 рік 

Постановою НКРЕКП від 17.12.2021 року № 2681 «Про встановлення тарифу на послуги 

постачальника універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» затверджено тариф на послуги 

постачальника універсальних послуг на 2022 рік. 

Загальні витрати від надання послуг постачальника універсальної послуги за 2022 рік 

склали 6 803 071 тис. грн (без ПДВ), в тому числі: 

-операційні витрати в сумі 155 171  тис. грн; 

-витрати на купівлю електричної енергії в сумі 3 993 611  тис. грн; 

-витрати на оплату послуг ОСР в сумі 1 855 249 тис. грн; 

- витрати на оплату послуг ОСП в сумі 507 209 тис. грн; 

-витрати на виконання обов’язків щодо купівлі електричної енергії за «зеленим тарифом» 

у приватних домогосподарств в сумі 291 831 тис. грн. 



5 

 

Фактичний обсяг поставленої електричної енергії у порівнянні з плановим рівнем 

зменшився на 77 642 МВт*год, або на 5,04 %. 

 

За підсумками діяльності у 2022 році комісія з перевірки встановила, що у ТОВ «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» перевитрати  за статтями становили 17 673 тис. грн: 

Елементи витрат тис. грн 

Електроенергія для господарчих потреб 14 

Водопостачання 1 

Транспортні послуги 9 

Сировина і матеріали 58 

Витрати на оплату праці 216 

Відрахування на соціальні заходи 7 

Витрати на зв’язок 2 

Витрати на службові відрядження 2 

Витрати на обслуговування програмного забезпечення 7 

Витрати на оплату послуг банків за прийом платежів від населення («Укрпошта», АТ 

«Ощадбанк», інші банки) 
271 

Витрати на оплату послуг банків за обслуговування зарплатного проекту, поточних 

рахунків зі спеціальним режимом використання та інших поточних рахунків 
6 

Внески на регулювання 1 001 

Витрати на охорону праці 6 

Аудиторські послуги 376 

Юридичні послуги, судові витрати 198 

Плата за оренду 121 

Канцелярські витрати 338 

Утримання ЦОК 11 

Утримання кол-центрів 18 

Друк рахунків 550 

Інформаційно-консультаційні послуги 20 

Нотаріуси, довідки, дозволи 68 

Підготовка кадрів 6 

Доставка рахунків 32 

Витрати ОР та УЕБ 418 

Відшкодування витрат за послуги підключення та відключення споживачів до мереж 708 

Поштові витрати 127 

Штрафи, пені 2 757 

Нарахування резерву сумнівних боргів 10 325 

Всього: 17 673 

 

Проаналізувавши надані Ліцензіатом пояснення, комісія з перевірки вважає 

обґрунтованими перевитрати на загальну суму 1 419 тис. грн. 

Елементи витрат тис. грн 

Внески на регулювання 1 001 

Витрати на ОР та УЕБ 418 

Всього: 1 419 

 

Сума недофінансування статей структури тарифів на послуги постачальника 

універсальних послуг за 2022 рік – відсутня. 
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Визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу у 2021 році. 

1. Для розрахунку використовуються наступні показники: 

1) фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну часту акцій, 

нараховану за підсумками попереднього року та виплачену у 2021 році – 0 тис. грн  

(у Товариства відсутня державна частка акцій); 

2) рівень розрахунків станом на 01 січня 2022 року: 

заборгованість ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» перед               за куповану  

у 2021 році електричну енергію складає –                тис. грн; 

заборгованість ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» перед                                             

за куповану в 2021 році електричну енергію:  

- станом на 01 січня 2022 року склала -              тис. грн;  

заборгованість ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» перед                       за послуги  

з                                       у звітному році: 

- станом на 01 січня 2022 року склала –                тис. грн;   

- станом на 01 лютого 2022 року склала -              тис. грн; 

заборгованість                   перед ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» по договору 

                                                              у 2021 році склала –                   тис. грн, яка погашена 

протягом січня 2022 року; 

заборгованість ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» перед ОСР (                               ) за послуги з  

                                           у 2021 році: 

- станом на 01 січня 2022 року склала -                    тис. грн; 

- станом на 01 лютого 2022 року склала -                 тис. грн; 

3) штрафні санкції та пені за несвоєчасну оплату купованої електричної енергії  

в                                    протягом 2021 року –                   тис. грн; 

4) сума недофінансування статей витрат структури тарифу у 2021 році  

– 0,00 тис. грн (без ПДВ);  

5) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у 2021 році -  

1 189 тис. грн; 

6) додатково отриманий дохід ліцензіата внаслідок збільшення фактичних обсягів 

постачання електричної енергії в частині надання універсальних послуг порівняно  

із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг. Такий дохід 

визначається на підставі фактичного обсягу постачання електричної енергії у звітному році (за 

даними форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про 

фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої 

Постановою НКРЕКП від 28 лютого 2019 року № 282 (далі – форма звітності № 3-НКРЕКП-

постачання електричної енергії)) та затверджених рівнів тарифів на послуги постачання 

універсальних послуг, які діяли у відповідні періоди звітного року становить 2 559,00 тис. грн. 

 

Період дії 

тарифів 

Тарифи 

грн./МВт 

год 

Обсяги 

електричної 

енергії, 

затверджені 

в тарифах 

МВт год 

за діючим тарифом Фактично Відхилення 

Корисний 

відпуск 

тис.  

кВт*год 

Обсяг 

товарної 

продукції 

тис. грн 

Корисний 

відпуск 

тис. 

кВт*год 

Обсяг 

товарної 

продукції 

тис. грн 

Товарна 

продукція 

тис. грн 

Малі не 

побутові 

споживачі 

01.01.2021-

31.03.2021 96,11 44 838 44 838 4 309 48 552 4 666 357 

Побутові 

споживачі 

01.01.2021-

31.03.2021 
96,11 320 000 320 000 30 755 389 954 37 478 6 723 

Малі не 

побутові 

споживачі 

01.04.2021-

31.08.2021 
105,32 74 731 74 731 7 870 68 377 7 201 - 669 

Побутові 

споживачі 

01.04.2021-

31.08.2021 
105,32 533 333 533 333 56 171 478 460 50 391 - 5 780 

Малі не 

побутові 

споживачі 

01.09.2021-

31.12.2021 
111,21 59 785 59 785 6 648 58 748 6 533 - 115 
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Побутові 

споживачі 

01.09.2021-

31.12.2021 
111,21 426 667 426 667 47 450 445 044 49 493 2 043 

Усього  1 459 354 1 459354 153 203 1489125 155 762 2 559 

 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» за 2021 рік отримало додатковий дохід внаслідок збільшення 

фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання універсальних послуг  

в сумі 2 559,00 тис. грн. 

7) коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги споживання 

електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку розрахунку суми 

компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам 

(населенню), затвердженого постановою НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050, яке не 

враховано внаслідок запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 

2019 року – 0,00 тис. грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050 

втратила чинність згідно постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894.  

8) суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання 

електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, 

диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації 

втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які 

розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420, що не враховані внаслідок 

запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року – 0,00 тис. 

грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420 втратила чинність згідно 

постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894. 

9) Сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання універсальних 

послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на прибуток у 

звітному році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між фактичними 

операційними витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та сумарними 

витратами за даними  форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії –  

0,00 тис. грн. 

(0,00*138 214,00/143 890,00) = 0,00 тис. грн (без ПДВ), де: 

0,00 тис. грн - всього сума сплаченого податку на прибуток у 2021 році. 

138 214,00 тис. грн – фактичні операційні витрати постачальника універсальних послуг 

за даними форми звітності № 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців  

2021 року (ряд. 1 гр. 2); 

143 890,00 тис. грн – сумарні операційні витрати за даними форми звітності  

№ 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців 2021 року (ряд. 1 гр. 6). 

10) обсяги та вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями 

мереж між торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», у звітному році – 

0,00 тис. грн; 
 

2) Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу  

від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових: 

 1) додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних 

послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг з 

урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від збільшення (зменшення) 

обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних послуг у 2021році, який 

уже було враховано у структурах тарифів – додатково отриманий дохід –  2 559,00 тис. грн  

(без ПДВ); 

2) сума недофінансування статей витрат структури тарифів у 2021 році –  

0,00 тис. грн (без ПДВ); 
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Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності: 

2 559,00 + 0,00 = 2 559,00 тис. грн (без ПДВ). 
 

 

3) Об’єктивними чинниками недофінансування ліцензованої діяльності  вважаються: 

1) сплачена у 2021 році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку 

акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року, відповідно до платіжних 

доручень, наданих ліцензіатом – 0,00 тис. грн; 

2) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у 2021 році  –  

1 189,00 тис. грн; 

3) вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між 

торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», у звітному році – 0,00 тис. 

грн; 

Сума об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності: 

0,00 + 1189,00 + 0,00 = 1189,00 тис. грн. 
 

Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу: 

2 559,00 – 1 189,00 = 1 370,00 тис. грн. 
 

Позитивна сума, визначена згідно з пунктом 7 додатка 23 до Постанови № 428, 

коригується на індекс споживчих цін на товари та послуги з грудня звітного року до грудня 

попереднього року (використовується інформація, оприлюднена на офіційному вебсайті 

Державної служби статистики України) – індекс 1,10 (грудень 2021 року – грудень 2020 року) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm та підлягає 

вилученню зі структури тарифів ліцензіата. 

Підсумкова сума надлишково отриманого доходу з урахуванням індексу споживчих цін 

на товари та послуги: 

1 370,00 * 1,10 = 1 507,00 тис. грн. 

 

 

Визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» від здійснення ліцензованої діяльності з постачання 

електричної енергії споживачу у 2022 році. 
 

1. Для розрахунку використовуються наступні показники: 

1) фактична сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну часту акцій, 

нараховану за підсумками попереднього року та виплачену у 2022 році – 0,00 тис. грн   

(у Товариства відсутня державна частка акцій); 

2) рівень розрахунків станом на 01 січня 2023 року: 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» з                                 за куповану у 2022 році електричну 

енергію – заборгованість відсутня; 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» з                  за куповану в  

2022 році електричну енергію – заборгованість станом на 01 січня 2023 року                       тис. грн; 

                               з ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» по договору                                                    , 

у 2022 році – заборгованість                       тис. грн; 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» з                                 за послуги з                                  у звітному 

році – заборгованість станом на 01 січня 2023 року на суму                тис. грн.  Станом  

на 01 лютого 2023 року заборгованість за 2022 рік відсутня; 

                        з ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» по договору                                          у  

2022 році – заборгованість                              тис. грн; 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» з ОСР за послуги                                        у 2022 році –  

заборгованість на суму                            тис. грн; 

3) штрафні санкції та пені за несвоєчасну оплату купованої електричної енергії  

                                      протягом 2022 року – відсутні; 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/ct/cn_rik/isc/isc_u/arh_iscR_gr_u.htm
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4) сума недофінансування статей витрат структури тарифу у 2022 році – відсутня;  

5) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у 2022 році  -  

1 419,00 тис. грн; 

6) недоотриманий дохід ліцензіата внаслідок зменшення фактичних обсягів постачання 

електричної енергії в частині надання універсальних послуг порівняно із затвердженими  

в тарифах на послуги постачання універсальних послуг. Такий дохід визначається на підставі 

фактичного обсягу постачання електричної енергії у звітному році (за даними форми звітності 

№ 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності», затвердженої Постановою НКРЕКП від  

28 лютого 2019 року № 282 (далі – форма звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної 

енергії)) та затверджених рівнів тарифів на послуги постачання універсальних послуг, які діяли 

у відповідні періоди звітного року становить 9 936,00 тис. грн. 
 

 

Період дії 

тарифів 

Тарифи 

грн./МВт 

год 

Обсяги 

електричної 

енергії, 

затверджені 

в тарифах 

МВт*год 

за діючим тарифом фактично Відхилення 

Корисний 

відпуск 

тис. 

кВт*год 

Обсяг 

товарної 

продукції 

тис. грн 

Корисний 

відпуск 

тис. 

кВт*год 

Обсяг 

товарної 

продукції 

тис. грн 

Товарна 

продукція 

тис. грн 

Малі не 

побутові 

споживачі 

01.01.2022-

31.12.2022 
127,98 172 832 172 832 22 119 222 066 28 420 6 301 

Побутові 

споживачі 

01.01.2022-

31.12.2022 
127,98 1 367 789 1 367 789 175 049 1 240 913 158 812 - 16 237 

Усього  1 540 621 1540621 197 169 1489 125 155 762 - 9 936 

 

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» за 2022 рік недоотримало додатковий дохід внаслідок 

зменшення фактичних обсягів постачання електричної енергії в частині надання універсальних 

послуг в сумі 9 936,00 тис. грн. 

7) коригування прогнозованої суми компенсації втрат на фактичні обсяги споживання 

електричної енергії у квітні, травні та червні 2019 року відповідно до Порядку розрахунку суми 

компенсації втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам 

(населенню), затвердженого постановою НКРЕКП від 29 серпня 2017 року № 1050, яке  

не враховано внаслідок запровадження повномасштабного ринку електричної енергії  

з 01 липня 2019 року – 0,00 тис. грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року  

№ 1050 втратила чинність згідно постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894.  

8) суми компенсації втрат за квітень, травень та червень 2019 року від постачання 

електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які розраховуються за тарифами, 

диференційованими за періодами часу, відповідно до Порядку розрахунку суми компенсації 

втрат ліцензіатів від постачання електричної енергії побутовим споживачам (населенню), які 

розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу, затвердженого 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420, що не враховані внаслідок 

запровадження повномасштабного ринку електричної енергії з 01 липня 2019 року – 0,00 тис. 

грн (без ПДВ). Постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1420 втратила чинність згідно 

постанови НКРЕКП від 23 серпня 2018 року № 894. 

9) сума сплаченого податку на прибуток у звітному році в частині надання універсальних 

послуг, який обраховується як добуток між обсягом сплаченого податку на прибуток у 

звітному році відповідно до платіжних доручень та співвідношенням між фактичними 

операційними витратами, пов’язаними із наданням універсальних послуг, та сумарними 

витратами за даними  форми звітності № 3-НКРЕКП-постачання електричної енергії – 

32 514,00 тис. грн. 

(32 514,00*155 171,00/163 806,00) = 30 800,00 тис. грн (без ПДВ), де: 

32 514,00 тис. грн - всього сума сплаченого податку на прибуток у 2022  році. 

155 171,00 тис. грн – фактичні операційні витрати постачальника універсальних послуг 

за даними форми звітності № 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт 

про фінансові результати та виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців 

2022 року (ряд. 1 гр. 2); 
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163 806,00 тис. грн – сумарні операційні витрати за даними форми звітності  

 № 3-НКРЕКП - постачання електричної енергії (квартальна) «Звіт про фінансові результати та 

виконання структури тарифів за видами діяльності» за 12 місяців 2022 року (ряд. 1 гр. 6). 

10) обсяги та вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями 

мереж між торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», у звітному році – 

0,00 тис. грн; 
 

2. Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу  

від ліцензованої діяльності у звітному році визначається як сума таких складових: 

1)  додатково отриманий (недоотриманий) дохід ліцензіата внаслідок збільшення 

(зменшення) фактичних обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних 

послуг порівняно із затвердженими в тарифах на послуги постачання універсальних послуг з 

урахуванням очікуваного додаткового (недоотриманого) доходу від збільшення (зменшення) 

обсягів постачання електричної енергії постачальників універсальних послуг у 2022 році, який 

уже було враховано у структурах тарифів – недоотриманий дохід – 9 936,00 тис. грн (без ПДВ); 

2)  сума недофінансування статей витрат структури тарифів у 2022 році –  

0,00 тис. грн (без ПДВ); 

Загальна сума додатково отриманого або недоотриманого доходу від ліцензованої 

діяльності: 

-9 936,00 + 0,00 = -9 936,00 тис. грн (без ПДВ). 

 

Об’єктивними чинниками недофінансування ліцензованої діяльності  вважаються: 

1) сплачена у 2022 році сума частини чистого прибутку (дивідендів) на державну частку 

акцій за підсумками попереднього року, що передує звітному року, відповідно до платіжних 

доручень, наданих ліцензіатом – 0,00 тис. грн; 

2) сума обґрунтованих перевитрат статей витрат структури тарифів у 2022 році  –  

1 419,00 тис. грн; 

3) вартість небалансів електричної енергії, які спричинені перемиканнями мереж між 

торговими зонами «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України», у звітному році - 0,00 тис. 

грн. 

 

Сума об'єктивних чинників недофінансування ліцензованої діяльності: 

0,00 + 1 419,00 + 0,00 = 1 419,00 тис. грн. 

Підсумкова сума надлишково отриманого або недоотриманого доходу: 

-9 936,00 – 1 419,00 = - 11 355,00 тис. грн. 

Пунктом 10 додатку 23 до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних 

сферах та ліцензійних умов, який затверджено постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року  

№ 428 (із змінами), зазначено, що при здійсненні заходів контролю за результатами діяльності 

з постачання електричної енергії у 2022 році підсумкова сума надлишково отриманого або 

недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності у звітному році, визначена 

згідно з пунктом 7 цього додатка, не коригується на індекс споживчих цін на товари та 

послуги. 

Підсумкова сума недоотриманого доходу з урахуванням індексу споживчих цін на 

товари та послуги: - 11 355,00 тис. грн. 
 

Відповідно до постанови НКРЕКП від 17.03.2022 № 345 «Щодо врахування при 

проведенні перевірок сум видатків ліцензіатів НКРЕКП, здійснених під час запровадження 

воєнного стану в Україні» ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» не понесла витрат на відновлення 

об’єктів критичної інфраструктури, внаслідок військової агресії російської федерації проти 

України.  
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З огляду на зазначене, пропонуємо прийняти: 
 

1) постанову, якою: 
 
 

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41835359) щодо недопущення надалі недотримання вимог 

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

порушення Ліцензійних умов з постачання електричної енергії споживачу.  

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах здійснення заходів 

державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 частини першої та пункту 1 частини 

другої статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на  

засідання НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення  

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом його зміни в бік збільшення на суму недоотриманого 

доходу від здійснення ліцензованої діяльності з постачання електричної енергії споживачу  

в розмірі 9 848  тис. грн (без ПДВ). 

 

2) розпорядження про усунення порушень, відповідно до якого: 
 

Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41835359) усунути порушення Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу, для чого у строк до 01 липня 2023 року повідомити НКРЕКП,  

з наданням належним чином завірених копій підтвердних документів: 

про безумовне виконання умов договору про купівлю-продаж електричної енергії  

від 08.03.2022 № 455/03/22, укладеного з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» шляхом 

забезпечення розрахунків у повному обсязі; 

про безумовне виконання умов договору про розподіл електричної енергії від 28 грудня 

2018 року № 2396, укладеного з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» шляхом забезпечення 

розрахунків 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 «ЕНЕРА 

ВІННИЦЯ» щодо недопущення 

надалі недотримання вимог 

нормативно-правових актів, що 

регулюють функціонування ринку 

електричної енергії, та порушення 

Ліцензійних умов з постачання 

електричної енергії споживачу та 

здійснення заходів державного 

регулювання 

 

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 № 132, 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 посвідчень на проведення планової 

перевірки від 30 січня 2023 року № 98 та від 21 лютого 2023 року № 130, 

установлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41835359) 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: 
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частини другої статті 57 Закону України «Про ринок електричної 

енергії», а саме:  

пункту 1 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, 

пункту 2 щодо обов’язку електропостачальника укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів, 

пункту 7 щодо обов’язку електропостачальника сплачувати своєчасно та 

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

та послуги, що надаються на ринку електричної енергії; 

Ліцензійні умови з постачання електричної енергії споживачу, а саме: 

підпункт 13 пункту 2.2 щодо обов’язку ліцензіата укладати договори, 

обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та 

виконувати умови таких договорів, 

підпункт 29 пункту 2.2 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, 

підпункт 5 пункту 2.3 щодо обов’язку ліцензіата застосовувати ціну 

(тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, встановлений, 

зокрема постановами НКРЕКП від 02 грудня 2020 року № 2280 «Про 

встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» та від 17 грудня 2021 року № 2681 «Про 

встановлення тарифу на послуги постачальника універсальних послуг  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ». 

 

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:  

 

1. Застерегти ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41835359) щодо недопущення надалі 

недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють 

функціонування ринку електричної енергії, та порушення Ліцензійних умов  

з постачання електричної енергії споживачу. 

 

2. Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики, у межах 

здійснення заходів державного регулювання, відповідно до пунктів 1, 13 
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частини першої та пункту 1 частини другої статті 17 Закону України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг» підготувати та винести на засідання 

НКРЕКП, що буде проводитися у формі відкритого слухання, проєкт рішення 

щодо встановлення (перегляду) тарифу на послуги постачальника 

універсальних послуг ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» шляхом його зміни в бік 

збільшення на суму недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу в розмірі 9 848  тис. грн 

(без ПДВ). 

 
Голова НКРЕКП                            К. Ущаповський 
 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
 

___________________                                                                            № _______________ 

Київ 
 

 

Про усунення порушень  

ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» 

 

 

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 № 132, 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 

«ЕНЕРА ВІННИЦЯ» (код ЄДРПОУ 41835359) усунути порушення  

підпункту 29 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених 

постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1469, 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,  

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 купівлю-продаж 

електричної енергії від 08 березня 2022 року № 455/03/22, укладеного  
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з ДП «ГАРАНТОВАНИЙ ПОКУПЕЦЬ» шляхом забезпечення розрахунків  

у повному обсязі; 

про безумовне виконання умов договору про розподіл електричної енергії 

від 28 грудня 2018 року № 2396, укладеного з АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» 

шляхом забезпечення розрахунків у повному обсязі. 

 

 

Голова НКРЕКП                              К. Ущаповський 


